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مل  العربية  للثقافة  عا�صمة  القد�س  احتفالية  ن  لأ كبري  باأ�صى  اأ�صعر 

حتقق من التفاعل الثقايف العربي والدويل ما كان مرجوًا، والعام يقرتب 

من نهاياته، ومل ن�صهد بعد اأعمال ثقافية مهمة تليق مبكانة القد�س يف 

ن�صانية، واأنا ل اأوجه لومًا اإىل م�صوؤول ثقايف اأو اإىل  الثقافة العربية والإ

من  تابعت  ملا  تقديري  مع  و�صاملة،  عامة  فامل�صوؤولية  بعينها،  موؤ�ص�صة 

مة  ن املطلوب من الأ اأن�صطة خجلى مبا فيها تلك التي قدمتها وزارتنا، لأ
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اأكرب بكثري مما قدمت، فالقد�س ت�صتباح اأمام اأعيننا، ويتم تهويدها وطرد البقية الباقية 

من �صكانها على مراأى العامل كله، واإذا كنا ل منلك اأن نرد على العدوان، اأو اأن نقوم بفعل 

اأمتنا  اأن نعرب عن مت�صكنا بحق  مي��ان هو  الإ اأ�صعف  فاإن  املت�صاعد،  التهويد  يوقف هذا 

يف القد�س، واأن نفي مبا لها يف نفو�صنا من مكانة مقد�صة، وهنا ياأتي دور الثقافة، وقد 

العربية  للثقافة  عا�صمة  القد�س  تكون  اأن  اأق��روا  اأمانة حني  العرب  الثقافة  وزراء  اأخذه 
 

لعام �009.

كنت اأرجو اأن ن�صهد يف هذا العام ا�صتجابات اإبداعية يف ال�صعر والرواية وامل�رسح واملو�صيقى 

والفنون الت�صكيلية ترتقي اإىل �صوّية احلدث الفاجع الذي نعي�صه، ول اأقلل من �صاأن ما مّت 

اإجنازه فاأنا اأعلم اأن هناك من قدموا اأعماًل جيدة، لكنني اأراها غري كافية يف ميدان اأمة 

�صالمية  عدد اأبنائها نحو اأربعمئة مليون مواطن ميتدون ثقافيًا وعقائديًا اإىل اأمتهم الإ

عالم العربي الذي  التي يبلغ عدد اأبنائها نحو مليار ون�صف املليار. وحني اأتاأمل دور الإ

واملواقع  ال�صحف  عن  ف�صال  قناة  خم�صمئة  من  اأكرث  التلفزيونية  القنوات  من  له  باتت 

لكرتونية التي تعد باملئات، اأجد اأن ما خ�ص�س للقد�س يكاد يكون ل �صيء، وكان املوؤمل  الإ

اأن تكون القد�س �صعارًا لكل الف�صائيات العربية وعنوانًا رئي�صًا يف كل ال�صحف، واأن تكون 

تقع  وىل  الأ امل�صوؤولية  كانت  واإذا  القد�س.  ملو�صوع  الثقافية خم�ص�صة  العرب  برامج  جل 

ر�س  على عاتق الفل�صطينيني فعلينا اأن نقدر الظروف ال�صعبة التي يعي�صها اأهلنا يف الأ

املحتلة، ونحن نكرب ن�صالهم واإ�رسارهم على بدء الحتفالية يف القد�س، ونقدر ما عاناه 

�رسائيلي لهم، واملطلوب يف الحتفالية بدء عمل عربي  املحتفلون من اإيذاء الحتالل الإ

�صالمية، والبدء برتميم ما دمره  جاد للحفاظ على هوية القد�س العربية وامل�صيحية والإ

الحتالل من هذه الهوية، واإعادة بناء املوؤ�ص�صات الثقافية يف الداخل املحتل.

وقد دعت اإىل هذا اجلهد موؤ�ص�صات فل�صطينية، كما دعت اإليه املنظمة العربية للرتبية 

ليك�صو(، وبات مطلوبًا اأن تعلن ال�صتجابات ال�رسيعة قبل اأن ينتهي  والثقافة والعلوم )الأ

اأن ق�صية القد�س ل تنتهي بانتهائه. وما يحدث من ركود يف  عام الحتفالية على رغم 

برامج الحتفالية يعرب عن حالة �صعف مريرة يف الثقافة العربية. وعلى رغم تقديري 

هلية لالحتفال بالقد�س اإل اأنني اأجده ل يحقق وحدة  للجهد الذي تبذله التجّمعات الأ

مة لتخاذ القرار باإعالن القد�س عا�صمة للثقافة، فثمة نق�س  املوقف ال�صيا�صي الذي اأّهل الأ
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يف التمويل ونق�س يف الربامج امل�صرتكة، مع اإ�صادتي بال�صتجابة الكرمية التي وجدناها من 

مارات ودولة قطر لتنفيذ برامج م�صرتكة مع وزارة الثقافة  وزارة الثقافة يف كل من دولة الإ

هلية للعمل اجلماعي واأن نعو�س يف ال�صهور  يف �صورية، واأنا اأدعو كل املوؤ�ص�صات الر�صمية والأ

اإىل  تتجه  القد�س  برامج عن  نتاج  تعاون لإ فاتنا من  العام ما  نهاية هذا  القادمة حتى 

وروبي خا�صة ثم اإىل املتلقي يف العامل كله. املتلقي الأ

وقد بداأنا تعاونًا جيدًا مع اجلاليات الفل�صطينية يف اأوروبة عرب تقدمي معر�س جوال 

مر يحتاج اإىل تو�صع يف الن�صاط، واإىل م�صاهمات  عن القد�س يتنقل بني العوا�صم، لكن الأ

على  تقع  الحتفالية  فم�صوؤولية  وال�صديقة،  العربية  اجلاليات  كل  فيها  ت�صرتك  عربية 

عاتق كل مواطن عربي عليه اأن ي�صاأل نف�صه: ماذا بو�صعه اأن يقدم؟

جم��الت  خمتلف  يف  املبدعني  ع��ات��ق  على  يقع  امل�صوؤولية  م��ن  معنوي  حجم  واأك���رب 

القد�س مقد�صة  واإن�صانية لكون  اإ�صالمية  ب��داع، والحتفالية كذلك م�صوؤولية  والإ الفنون 

وال�صعوب  مم  الأ كل  وعلى  الديانات  كل  على  وتهويدها عدوان  ال�صماوية،  الديانات  عند 

�صالمية التي جند لها حقًا روحيًا يف القد�س يوازي احلق العربي. ولكوننا  امل�صيحية والإ

خرين بامل�صوؤولية،  نحن العرب اأ�صحاب الق�صية بامتياز فمن واجبنا اأن نثري اإح�صا�س الآ

�صالمي احتفالت  واأن ندعوهم اإىل امل�صاركة يف براجمنا، واأن نقيم يف كل عوا�صم العامل الإ

اأن  املواجهة مع الحتالل  تاريخ  ال�صعبة من  املرحلة  بالقد�س. وح�صبنا يف هذه  ثقافية 

نعرب عن رف�س �صعوب العامل ملا ترتكبه اإ�رسائيل من جرائم عن�رسية، واأن نر�صخ يف الوجدان 

اأهل  اأ�صقاءنا من  بالفعل والعمل  نوؤازر  واأن  الدولية،  ال�رسعية  اأقرته  الذي  العربي حقنا 

رهاب. القد�س وهم يواجهون وحدهم اأب�صع اأنواع التمييز والقتل والإ

وعن  العربية  الثقافة  عن  الراهن  الفل�صطيني  بداع  لالإ تغييبًا  اأو  غيابًا  وجدت  لقد 

اجلديدة  الفل�صطينية  بداعات  لالإ عالية  ب�صوية  فوجئت  البحث  ولدى  العربي،  ع��الم  الإ

وىل  عالمي، وكانت مفاجاأتي الأ التي مل حتظ مبا يليق بها من حفاوة النقد والرتويج الإ

هذا العام مب�رسحية مقد�صية �صاهدتها يف مهرجان فني اأقمناه �صمن براجمنا الحتفالية 

ليمة يف حياة اأبي حليمة« وقد كتبت عنها  حداث الأ بالقد�س، وهي م�رسحية بعنوان »الأ

بداع الذي وجدته فيها يغني عن  ن الإ بو�صفها منوذجًا من اإبداع الداخل، واأ�رست اإليها لأ

بداعية  ع�رسات املقالت التي متالأ ال�صحف وت�صيع بعد قراءتها. ومثل هذه املفاجاآت الإ
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اأن تهتم به براجمنا  غاين ال�صعبية، وهي ما ينبغي  كثرية يف الرواية الفل�صطينية ويف الأ

وحدها  الر�صمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات  اأدعو  ل  واأنا  العربية.  عوا�صمنا  كل  الحتفالية يف 

دباء والنقاد والباحثني لالهتمام مبا يبدعه اأهلنا  بداعات بل اأدعو الأ للبحث عن هذه الإ

يف الداخل، واأن يطرحوه على منابر الثقافة وعرب ف�صائياتنا العربية التي غرق كثري منها 

يف برامج اللهو الرخي�س وباتت عبئًا على الثقافة بدل اأن تكون رافدًا �صخمًا لها. واأرجو 

عالميني اإنتاج برامج خا�صة ونوعية عن القد�س مبختلف اللغات احلية،  من الزمالء الإ

التي  اجلرائم  ولك�صف  التاريخي  بحقه  ال�صاب  اجليل  لتعريف  اأن�صطتهم  يوجهوا  واأن 

ترتكبها اإ�رسائيل عرب م�صاريعها ال�صتيطانية التي تخالف بها كل ال�رسائع، بل هي اليوم 

تتحدى املجتمع الدويل كله. واملفارقة اأنها باتت تتحدى بريطانيا التي اأعلنت بو�صوح 

رف�صها للتو�صع يف ال�صتيطان وهي الدولة التي منحت اليهود دولة اإ�رسائيل، و�صمحت لهم 

بت�رسيد �صعب فل�صطني.

ر���س من فر�س لواقع ق�رسي  اإ�رسائيل على تهويد القد�س وما يتم على الأ اإ���رسار  اإن 

�صي�صري مع الزمن حقًا مفتعال ملن فر�صوه، يتطلب عمال جادًا ودوؤوب��ًا من اأهل الثقافة 

�صيا�صة  �صد  قوية  وح��دة موقف  يتمكنوا من حتقيق  مل  الذين  ال�صيا�صة  اأه��ل  غياب  ي�صد 

التهويد. والعمل الثقايف ميتلك من حرية احلركة ما يوؤهله لتقدمي بدائل لي�صت قليلة 

همية، فاإذا كانت ال�صيا�صة تعمل على اأهداف التفاو�س التي �صدت اأبوابها فاإن الثقافة  الأ

الذي يجب  وال�صوؤال  امل�رسعة.  نوافذها  ي�صد  اأن  اأحد  دائمًا، ول ميلك  ب��واب  الأ مفتوحة 

اأن يطرح على م�صتويات ر�صمية و�صعبية هو: هل نحن مقتنعون باأن ما قدمناه من عمل 

ميان؟  للقد�س يكافئ حجم العدوان عليها ويقدر على �صده يف الوجدان على اأ�صعف الإ

وهل يكافئ اإمكاناتنا ال�صخمة ثقافّيًا واإعالمّيًا اإن مل اأقل ب�رسّيًا؟  

¥µ
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ديب علي اجلندي مبنا�سبة رحيله عن عاملنا،  اأن تكتب عن ال�ساعر والأ

كاأنَّك تبحث يف ذاكرة وخيال، وحتاور الزمان، وتبحر يف زوارق و�سفن مبحرات 

مع الليل، وتقيم حوارات مع اآلهة ال�سحراء وعرو�س البحر..

عندما تقراأ �سعر علي اجلندي، ت�سعر اأنَّك اأمام عا�سق امل�سك واحلفاوة.. 

والرثيا،  ميزانها  وحامل  النجوم،  راعي  اأمام  والرهبة،  اجلاللة  �ساعر  اأمام 

وحاطب كل موا�سمها الواعدة.. اأمام �ساعر الع�سق والبكاء.. واأنَّك اأمام اأمري 

حالم  والأ العمر  خيبة  اأمام  اأنَّك  اأي�سًا  وت�سعر  الباردة..  نعمته  مقا�سري  يف 

وهام: والأ

\ \ \ \ \ \

 بودلــــري العــــرب
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»�آه �أ�شعر بالربد ميازج ناري،

كّل جذوري تاأكلها �لديد�ن،

�سيء يخرتق جماري ن�سغي،

يحفر فيه نفقًا،

�شوء يتفجر هناك، فاأ�شبح �شيئًا �شفافًا،

من منكم يت�شلق جذعي؟

من »ي�شلخ« غ�شنًا مني.. «

ربرَ وحده �جل�شر، و�ل�شمت �لبارد يلم�س وجهه، وحمل ج�شمه �آثار �لفي�شان  لقد عرَ

و�أهو�ل �لرحلة من »طورو�س« �إىل »�لب�شرة«.. وها هو فوق تر�ب جزيرة �ل�شمت، ال 

�شوت وال ظاًل لل�شوت.. �لنخيل ي�شّلي للعتمة، وي�شاأل عن دم�شق و�أحو�لها يف غيبته:

».. متى يا دم�شق يكون �للقاء؟!

ها �حلب ت�شعفني باحلنني �ملدّمر حتى �أهاجر عن مقعدي، متى �أيُّ

فاأهرب من كل هذي �مل�شاخر..

يف كل عام تقام هنا با�شم قاتلنا �ل�شعر..

�آه متى؟!

وبا�شم فل�شطني غنو�،

وتاجر بع�شهم بهويتها و�جلد�ئل!

باع �لكثريون �أثو�بها بالكالم �ملنّمق،

بع�س تزين فوق �ملنابر،

حتى بدمع �جلليل ودم �ل�شهيد »�شو�ربه«

و�نت�شى �لفاء و�لالم و�ل�شني و�لطاء و�لياء و�لنون

�شيفًا من �لكذب �ملتو��شل«.

*     *     *
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علي اجلندي، يف اأدبه و�سعره، م�سح عن وجهه ريح الغروب، وجتاوز منذ زمن بعيد 

�سحكته املجلجلة، فتح يف ال�سحراء اآفاقه اجلديدة، كان دائمًا يقتفي ظل »احلبيب« 

يف  الريح  خذلته  لقد  ــاد..  وه االأ جمرى  يف  و�ساح  املحتملة،  اآثــاره  عن  �سّل  ما  وكثريًا 

يحاء يف كل البالد.. كل اأ�سحابه راحوا، ومل ي�سمع �سوى  البوادي، واأح�ّس بوح�سة االإ

رجع ال�سدى.

نا بحار العوا�سف، جزنا برازخ ليل ال�سباب، برَ ».. عرَ

وطافت زوارقنا امل�ستميتة لياًل على كل مرفاأ،

�سيائنا ال�سائعة! و.. عدنا وال من مرايا الأ

وال من �سليب �سغري، حزين لتمثال فجر ال�سباب..«.

كانت ال�سحراء ت�سكنه، وحتت�سن ظلمة حياته.. �سوته ال�سجني اأغنية توّدع عهد 

اأيامه  تراب  وي�ستّم  ويغرتب،  حزنه  يحت�سي  القدمية  الطرق  مفارق  وعند  العنفوان، 

يف  وادعة  تنام  التي  �سلمية  مدينته  وعلى  اخلالية،  اأيامه  على  وينتحب  اأفّلت،  التي 

اخلريف ال�سفيف، على �سرفة البادية ال�سورية، واأبناوؤها الذين يرقبون حقول املوا�سم 

اأ�سابيعها الباقية، يروحون �سبحًا.. يعودون عند امل�ساء،  كل �سباح بحب، وينتظرون 

ينامون.. اأحالمهم ال ترّو�س جوعًا وقهرًا وخوفًا من العاديات.. ولكنهم يحلمون!..

كان علي اجلندي، متاأثرًا بالفل�سفة والفال�سفة، وخا�سة نيت�سه، واأو�سكار وايلد، 

كتب  وبالفعل،  بدمك«  فاكتب  تكتب،  اأن  اأردت  »اإذا  ال�سهري:  قوله  ردد  ما  كثريًا  الذي 

علي اجلندي بدمه، بعد اأن مالأ الغبار اأيامه، واأحالمه، وبعد اأن ت�سّول مع »مو�سى بن 

ن�سري يف �سوارع دم�سق«، وتعّرف على النا�س عن قرب.. بع�سهم يغرق يف النوم، وبع�س 

ينفر للحرب، وبع�س هاجر نحو حقول ال�سّبار ليجني رزق ال�سوك.. يخاطب مو�سى بن 

ن�سري، فيقول:

»..يا مو�سى،

ماذا تفعل يف هذا البلد املوح�س والنا�س ميّرون بوجهك

والعينني الزائغتني فما يلتفتون؟

اإن عرفوك تغا�سوا، اأو جهلوك امتع�سوا..

تبدو للنا�س جنازة اإن�سان مرمّي فوق ر�سيف الدنيا
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فانفر يا مو�سى!

.. ينه�س مو�سى بن ن�سري من قعدته املخزية،

ي�سد بقامته ما �ساعده العمر التالف و..

يحّدق قدمًا يف ال �سيء، 

�سجار املهزولة غ�سنًا و.. ي�سري، يجتّز من االأ

يلّوح بالغ�سن بهمة �ساب يتقن تلويح ال�سيف،

يخاطب جمعًا وهميًا متتمًة..

وي�سري، وي�سري.. تباطاأ خطواته،

يتوقف،

يّتخذ الغ�سن الياب�س عكازًا..«.

*     *     *
خرية متعبًا حتى املوت، كانت عيناه اأكرث حنانًا،  كان علي اجلندي يف �سنواته االأ

وامللل،  التعب وال حلظة.. يهرب من وجع احلزن  ما فارقه  فيه وداعة طفل �سر�س.. 

في�سقط يف تعب متوا�سل، ومع ذلك ظّل »ال�ساعر املتمرد« و»زوربا اليوناين« يرافقانه يف 

ة احلياة ومرارتها، وكثريًا ما كان يحتكم اإىل ذاكرة  اإهمال، و»بوهيمية« كي ين�سى غ�سّ

ال�سعبية،  واحلــارات  مكنة  االأ اد  وروَّ احلرف  اد  روَّ عن  يبحث  ترحم،  ال  التي  التاريخ 

املفرت�سة، وكان يطّل على بحر  الظلمة  �سراديب من  الغرباء، فيجتاز معهم  ليايل  يف 

طفال، واأ�سفاقًا  �سماك، وتيارات من االأ حيان فجًا من االأ الالذقية فريى يف كثري من االأ

لفجر يتلّظى..

حيان عا�س  اأر�سفة اخلوف طوياًل، ويف كثري من االأ لقد ت�سّكع علي اجلندي على 

كاأمري، يجهر ب�سحكته، وظّل وفيًا لزقزقة الفجر واالحرتاق باأ�سفاقه اللهيبة.. ظّل 

يقاوم، مبا ملك من قوة، ولكن الفواجع ك�سرته، ومترده كان يف �سعره ويف وح�سته  واأمله 

وغربته يف عامل مبعرث مت�سدع..

»..عندما يحتّلني حزن مفاجئ

واأراين متعبًا مثل حجر..
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اأحتوي �سكلك ما بني يدّي

-اأيها الوجه املمالئ!..

واأداري �سغفي، اأغفو على �سوت املطر

واأغني يف خفوت و�سجر:

ظعان يطوي البيدرَ طّي«. »�سائق االأ

».. حبي ن�سيم الربيع قادين اإىل ال�سحراء«

وكانت ال�سحراء وح�سة والعط�س �ساماًل!

ووجهك غائبًا عني.

انتهى كل الوهج خواء وا..اأ�سفاه!«.

خرية يرف�س االعرتاف بال�سيخوخة.. كان اأ�سري  علي اجلندي، كان حتى اأيامه االأ

�سخ�سيته ال�سابة دومًا، التي متتلك القدرة على املزاح و�سرعة البديهة.. حاول كثريًا 

اأن يجّمل عامله بال�سعر، على طريقته اخلا�سة ، التي توؤكد �ساعريته الدافقة واأ�سلوبه 

اخلا�س، الذي متّيز به ب�سورة خا�سة يف »رباعياته«:

.. اأحلم يف هذا العمر املوطوء..

مبو�سيقا رائعة التجوال خالل »دروب الغابات« املجهولة،

بالعزلة يف بّرية اأحزاين املاأهولة..

بالنوم على �سدرك يا »ماما«

في�سري العامل قيلولة..

*     *     *
لوجهه  جعل  �ساء  اإذا  الن�سيان«  يف  قريبًا  ال�سمت،  يف  »بعيدًا  اجلندي  علي  عا�س 

اأقنعًة للرق�س، واأقنعة للم�سرح، واأجنحة للهرب املتوا�سل..

اأقفز، اأتاأرجح،

اأ�سنق ج�سمي يف الريح،
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اأديّل قامتي املنهكة اإىل البئر

اأروح، اأجيء مع الن�سمة،

اأتدىّل يف العتمة،

ر�س املوح�سة واأي �سماء مقفرة.. اأتعلق ما بني االأ

اأغم�س عينّي واأترك ل�سواري البّية اأن تغتال هدوئي،

اأو تفرت�س حناين.

خرية« خّف حما�سه لكتاب العمر، بعد اأن تراخى اإميانه بالكتابة  يف »هواج�سه االأ

ذاتية،  �سرية  من  اأكرث  اأي  روائــي،  قالب  يف  يكتبه  اأن  يريد  كان  خــرية،  االأ �سنواته  يف 

منيات ال�سغرية،كانت غري متاحة.. كان يفكر بغرفة  خال�سة فكر، ويبدو حتى هذه االأ

قامة هناك..  اإىل �سلمية واالإ حينًا، ويت�سّور الوح�سة القادمة.. كان يفكر بالهجرة 

هناك بعد كل هذا الرحيل عنها.. ماذا �سيفعل؟!

يقول: »جمرد التفكري »بالت�سرد« ي�سيبني بال�سداع، فاأنا على الرغم من اأنني يف 

خرين، والت�سرد الفعلي  ري،لكنني عمليًا كنت دائمًا يف بيت ومع االآ عماق م�سرد ونرَورَ االأ

بحاجة اإىل �سجاعة ال اأمتلكها، وما اأح�سبني ملكتها يومًا، فاأن تلقي بنف�سك يف الوحدة 

اأو العوز اأو اال�ستيحا�س �سيء ال ي�ستطيعه �سوى مري�س بطل.. ويبدو يل اأنني مل اأكن 

كذلك مطلقًا!!«.

بداعية، �سوف تبقى  �ساعرنا الكبري، طوبى ملن ترك اأثرًا، واأعمالك ال�سعرية االإ

دب وال�سعر والفكر والفل�سفة.. �سوف نبقى نح�ّس بغربتك  مدر�سة ينهل منها ع�ساق االأ

فيك  ما  كل  وكان  تتلظى،  كلمة  وكنت  اإ�سارة،  اللغة  جبني  فوق  ر�سمت  نك  الأ العزالء، 

اأرجوان.. قامتك على امتداد القلم.. اإبداعك قناديل تفي�س بنور الين�سب..

¥µ
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كلما ت�سفحنا �أعمال فر�نز فانون، ن�سعر وكاأننا �أمام �أديب فيل�سوف ولي�س 

أك������ر �لت�ساقاً باحلياة �ليومية، وهو  أم������ام طبيب، هكذ� ف�سل ميد�ناً عملياً � �

مر��س �لعقلية، وكذ� عامل �لكتابة. وقد حتدث فانون  �لطب و�لتخ�س�س يف �لأ

رهاب، �لذي كان يعي�س في������ه يوميا بجحيم م�ست�سفى  بجدي������ة ق�سوى عن �لإ

أيامه ولياليه موزعة بني �ملجانني  مر��س �لعقلية، �لذي يعمل به، حيث كانت � �لأ

�ملزيفني و�ملجانني �حلقيقيني، بني �لذين �سوه عقلهم �ل�ستعمار، وبني �لذين 

اأديب وناقد جزائري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

فرانز فانون واأزمة ال�ضمري الغربي

الرد بالكتابة على خطاب اال�ضتعمار

❁
د. حفناوي بعلي
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يتظاهرون باجلنون من منا�ضلي الثورة، الذين 

جلوؤوا اإىل هن������اك موؤقتا يخفون �ضخ�ضيتهم 

رياف، خالل  احلقيقي������ة. واكت�ضف حي������اة الأ

أثن������اء اإقامته يف اجلزائ������ر، باإجراء  الثورة وا

حتقيقات عن احلياة الجتماعية يف الريف، 

م������ن اأجل اإدانة ال�ضتعم������ار، وتاأزمي ال�ضمري 

الغربي ال�ضتعماري. 

اإن فان������ون كان يعترب نف�ضه معنيا بكل ما 

يت�ض������ل بالثورات �ض������د ال�ضتعمار. فلم يكن 

أو »طابخ اأفكار«،  يعترب نف�ضه »مرتزق قلم«، ا

ب������ل كان ي�ضع نف�ضه عل������ى �ضعيد واحد مع 

ال�ضعوب امل�ضتعمرة يف ن�ضالها، ومع املغاربة 

�ضياويني  فارقة والعرب، والآ واجلزائريني والأ

و�ضعوب اأمري������كا الالتيني������ة، مهما اختلفت 

م�ضتوياتهم الفكري������ة ومواقعهم من املعركة. 

فيهت������م بكل قادم من جبه������ة القتال، ب�ضفته 

أو كاتباً ثورياً ملتزماً. منا�ضاًل، ا

أ اأي كتاب لفانون، لن�ضعر  يكفي اأن نق������را

أنه  بتل������ك ال�ضحنة م������ن النفعالت، ذل������ك ا

كان يري������د لكلمات������ه اأن تك������ون فعال������ة، واأن 

أثراً، ولذل������ك �ضجل بع�ضهم بحق اأن  تخلف ا

»فان������ون ي�ضتعمل با�ضتم������رار الكلمة املكتوبة 

أداة من حديد«. ولذلك ميكن  كم������ا ي�ضتعمل ا

الق������ول باأن انت�ضار كتابات فانون كان وا�ضعاً، 

و�ضاط  مر ال������ذي جعله معروفا ل������دى الأ الأ

أدبياته  ا فريقية، وجعل  الغربية والعربية والأ

وكتاباته لها �ضدى كبريا، وت�ضكل خطابا قويا 

يف تفكيك ال�ضتعمار، ونظرية يف خطاب ما 

بعد ال�ضتعمار.

فق������د ت������رك لن������ا فان������ون يف كل مرحلة 

من مراح������ل ت�ضكي������ل تفكريه كتاب������اً معينا: 

فالتمرد على الزنوجة كفل�ضفة تنادي بالقيم 

الزجنية، �ضجلها كتاب������ه »ب�رصة �ضوداء اأقنعة 

بي�ض������اء«. ومرحلة الث������ورة الوطنية �ضجلها 

يف كت������اب »الث������ورة اجلزائري������ة يف عامه������ا 

امل�ضتعمرة  اأفريقي������ا  ومرحل������ة  اخلام�������س«، 

»من اأج������ل اأفريقيا«، ومرحل������ة اأممية العامل 

الثال������ث �ضجلتها �رصخاته املدوية يف »معذبو 

ر�س«. كم������ا كان للو�ضف ال������ذي ت�ضمنه  الأ

كتابه »�ضو�ضيولوجية الثورة« اأهمية بالغة يف 

اإبراز املالمح الرئي�ضي������ة لل�ضخ�ضية العربية 

فريقي������ة اجلزائري������ة. وباملخت�رص املفيد؛  الأ

كانت كتاباته و�ض������وره ومواقفه ذات الرجع 

البعيد، على ال�ضعيد العاملي.

م�ص���رية الزجني املل���ون.. باألوان من 

عذابات ال�صتعمار

ول������د الدكت������ور »فرانز فان������ون« يف جزر 

املارتني������ك يف 20 جويلية من عام 1925، يف 
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مدينة »ف������ور دي فران�س«، حيث كانت بالده 

خا�ضعة لال�ضتعم������ار الفرن�ضي، الذي حاول 

أبناء هذه اجلزر، ويفر�س  اأن ميحو �ضخ�ضية ا

ب������وة املهيمنة، وير�ضخ يف  عليهم نوعاً من الأ

م احلنون.  عقوله������م انتماءه������م لفرن�ض������ا الأ

خ������الل هذه احلقبة من حي������اة اجلزيرة ولد 

أبوه موظف������ا باجلمارك، وكان  فان������ون، كان ا

من�ض������ب املوظف يف بل������د كاملارتنيك، يعترب 

و�ضع������ا امتيازيا بالن�ضبة للعام������ل الزراعي. 

أربعة  وكان طالب������اً جدي������اً يف عداد ط������الب ا

من اأ�ضل مئة، ح�ضل������وا على امتياز يخولهم 

الدخ������ول اإىل املدر�ض������ة اخلا�ضة، عو�ضاً عن 

لطالب  املخ�ض�ض������ة  احلكومي������ة  املدر�ض������ة 

العوائل الفق������رية. وكان املارتينيكي ال�ضغري، 

يحاول ق������در امل�ضتطاع اأن يتكل������م »فرن�ضية 

فرن�ضا«، لكي ل يقال له »ل تتكلم مثل زجني 

�ضغري«. لكن فانون عندما ح�ضل على اإجازة 

الباكلوريا عام 1943، �ضملت معرفته كل ما 

يتعلق بالبل������د امل�ضتعمر من ن������واح جغرافية 

أدبية. وا

ومع تردد فانون على املدر�ضة الفرن�ضية، 

تع������زز نفوره من اللهج������ة املحلية، وانفتحت 

عين������اه على القيم البي�ضاء، ممثلة يف اأبطال 

من اأمثال »�ضارملان، وجان دارك، ولمارتني«. 

نف�س ال�ضخ�ضيات التي كانت درو�س التاريخ 

الفرن�ضي يف جميع اأنحاء امل�ضتعمرات، تفر�س 

معرفتها على ال�ضكان الوطنيني. فقد ن�ضاأت 

ما ميكن اأن ي�ضمى »برجوازية زجنية«، وكانت 

طار  هذه تبحث عن الندماج والذوبان يف الإ

أك������ر مما تفك������ر يف ال�ضتقالل  الفرن�ض������ي، ا

)1(
الوطني. 

اإىل هذه الفئ������ة تنتمي اأ�رصة فانون: فقد 

متكن خم�ض������ة من بني ثماني������ة اأولد – من 

�ضمنهم فران������ز – متابعة درا�ضتهم العليا يف 

اجلامع������ة الفرن�ضية، وه������و اأمر له دللته يف 

�رصة فانون.  الك�ضف عن الو�ضع الجتماعي لأ

وق������د اأدى تطور ه������ذه الربجوازي������ة املحلية 

اإىل وج������ود نوع من �ضعور التف������وق النتيلي، 

خرى. وزاد يف  بالن�ضبة لزنوج امل�ضتعمرات الأ

تعميق ال�ضع������ور بالفرق بني زجني املارتنيك 

فريقية  فريقي، اإن الديانات الأ والزجن������ي الإ

أ�ض������الف فانون، ق������د احمت  الت������ي حمله������ا ا

وحلت حمله������ا ال�ضعائر امل�ضيحية. بل اإّن فئة 

املوظف������ني املارتينيكي������ني، كانت تتحدث عن 

زنوج اأفريقيا بنف�س اللهجة التي يتحدث بها 

أنه متفوق  ا وروبيون.كان النتيل������ي يعتقد  الأ

فريقي، بل هو كان يتاأكد زيادة على  على الأ

فريقي  ذلك، من وجود فرق جوهري بني الأ

والنتيلي. 



فرانز فانون واأزمة ال�ضمري الغربي

19 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

كان التقلي������د املعمول به يف فرن�ضا 

عند تقدمي �ضخ�������س انتيلي يف جمتمع 

أنه  باري�ضي راق ه������و التن�ضي�س على ا

»انتيلي من اأ�ضل مارتينيكي«. ذلك هو 

الو�ض������ع الذي كان في������ه فانون يوا�ضل 

درا�ضته البتدائية، وجزءا من درا�ضته 

الثانوية. لكن ه������ذا الو�ضع دخل عليه 

تغي������ري مع قيام احل������رب العاملية بفعل 

وجود عدة عوامل؛ منها و�ضول »اإميي 

أ�ضتاذ لي�ضي،  ول مرة ن�ضهد ا �ضيزار«، فالأ

اأي اإن�ضاناً جديراً بالحرتام، يقول بكل 

ب�ضاط������ة للمجتمع النتيلي: »اإنه جميل 

ن�ضان زجنيا«. اأن يكون الإ

اإذاً فقد غ������ري النتيلي بعد 1945 

القيم التي كان يتم�ضك بها، فبينما كانت قبل 

1939 ترتكز نظرات������ه على اأوروبة البي�ضاء، 

وبينما كان اخلري يف نظره هو الهروب خارج 

أ�ضود، بل واأ�ضبح  أنه ا لونه، اكت�ضف يف 1945 ا

يتطلع نحو اأفريقيا البعيدة. اإن كل من يعرف 

فانون جي������داً، يكون قد لحظ من غري �ضك 

ح�ضا�ضيته املرهفة، فقد اأكد يف وجه التمييز 

العن�رصي ال�ضارخ،الذي ظهر باملارتنيك مع 

�ضق������وط باري�س، زنوجته وي�رصخ بها يف وجه 

أنه مثلهم. البي�س، الذين توهم ذات يوم ا

كان اكت�ض������اف الزنوج������ة بالن�ضبة لفانون 

بداي������ة عهد جديد. ونظ������را لكونه ميال اإىل 

العم������ل، فهو مل يكتف باتخ������اذ موقف نظري 

عاطف������ي لتاأكيد زنوجته، ب������ل راح يفكر يف 

و�ضيلة للخروج م������ن املارتنيك. وكما يحدث 

عادة عندم������ا تتهدم املفاهي������م والنظريات، 

ن�ضان، راح فانون يتطلع  التي يتعود عليها الإ

اإىل اأفريقيا، وقد و�ضع فيها كل اآماله. وعزز 

مال، تلك  ذل������ك التطلع امل�ضحون بعظ������ام الآ

املغامرة التي اأقدم عليه������ا، حيث كان يتابع 

درو�ض������ا ع�ضكرية يف بجاي������ة باجلزائر. لكن 

فريقية البعيدة وو�ضع  �ضول الأ التطلع اإىل الأ
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مال يف هذا التطلع، يعني البحث عن  كل الآ

حل يف اإطار اأفريقي، وذاتية اأفريقية زجنية 

طار الفرن�ضي. وهكذا ح�ضب ما  متميزة يف الإ

ي�رصح������ه فانون يف مقال »انتيليون واأفارقة«، 

اأ�ضبح النتيليون متحم�ضني للزنوجة متعلقني 

بي�س«  بها، ف�ضاروا بعد اأن عا�ضوا »اخلطاأ الأ

)2(
�ضود«.  متعلقني »بال�رصاب الأ

مت جتني������د فان������ون ع������ام 1943 �ضم������ن 

الق������وات الفرن�ضية لتاأدي������ة اخلدمة الوطنية 

والدف������اع عن الوطن فرن�ضا. ويف عام 1944 

غادر ب������الده باجت������اه اجلزائر، حي������ث تابع 

تكوينا ل�ض������ف ال�ضب������اط يف مدر�ضة بجاية 

التابع������ة للجي�������س الفرن�ض������ي، التحق بعدها 

بجبهة القتال، حيث جرح يف اإحدى املعارك 

ق������رب احلدود ال�ضوي�رصية. ن������ال على اإثرها 

ميدالية ا�ضتحقاق، وقعه������ا العقيد »�ضالون« 

القائد العام فيما بعد لقوات جي�س الحتالل 

الفرن�ضي باجلزائر، ورئي�س منظمة اجلي�س 

ال�رصي، والذي اأ�ضب������ح العدو اللدود لفرانز 

فانون.

ر�ضح������ت امليدالي������ة فانون ع������ام 1946 

يف احل�ض������ول على منح������ة للت�ضجيل يف كلية 

الطب مبدينة لي������ون الفرن�ضية، حيث تخرج 

ع������ام 1952. ويف الوق������ت نف�ض������ه كان يتابع 

درا�ضته الفل�ضفة، فيقراأ كريكجارد، وهيجل، 

ومارك�س، وهيدجر و�ضارتر. تابع مع طالب 

اآخرين حما�رصات جان لكروا، ومارلو بونتي، 

وتعرف اإىل الوجودية، و�ضارك يف مناق�ضات 

فكار اجلديدة، وتبنى  الطالب احلادة حول الأ

دبية  مثلهم ر�ضالة �ضارت������ر. فنمت بداياته الأ

خالل هذه الف������رتة، وكان يكتب مقالت عن 

مو�ضيق������ى اجلاز وعن ال�ضعر. ن�رص مقال عن 

�ضود« يف جملة »فكر«. »جتربة الأ

ويف جانفي 1951، قدم فانون اأطروحة 

الدكت������وراه اإىل اللجنة الطبية يف كلية ليون، 

حي������ث قبلت حت������ت عن������وان »ال�ضطرابات 

مرا�������س الع�ضبية، حالة  العقلية وحالت الأ

مر�������س فريدري������ك، هذيان ح������ب التملك«. 

عاد فانون اإىل بلده يف نهاية 1951، ومار�س 

أ�ضهر يف جزي������رة طفولته،  الط������ب لب�ضع������ة ا

فكان مي�ضي اأوقات فراغه يف كتابة ف�ضول 

من كتابه »ب�رصة �ض������وداء واأقنعة بي�ضاء«. ثم 

عاد اإىل فرن�ضا، وتزوج يف جانفي 1952 من 

فرن�ضية �ضاب������ة، تدعى ماري جوزين دوبليه، 

)3(
�ضدقاء با�ضم »جوزي«. واملعروفة بني الأ

ويف الوق������ت ذات������ه كان الع������امل من حوله 

يواجه تغريات هام������ة: ففي حميطه املبا�رص، 
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فرن�ضا، كان������ت القوى التقدمي������ة متر بفرتة 

ن نف�ضه؛ فبعد جمازر  تقل�س وتعري������ة يف الآ

�ضطيف وقامل������ة وخراط������ة باجلزائر، والتي 

تتحمل م�ضئوليتها حكومة كان الي�ضار ممثاًل 

فيه������ا. ويف املحيط العاملي، ه������ا هي بوادر 

ف������ق؛ ففيتنام تخو�س  التحرر تظه������ر يف الأ

غمار حرب غري متكافئة، لكنها مع ذلك تهز 

العمالق ال�ضتعم������اري. اأمام هذه التقلبات، 

ن�ضانية  كان فانون ممزقا بني اإميانه باملثل الإ

املج������ردة، وبني و�ضعه كفرن�ضي زجني. فراح 

أنه وجد مطلبه بالقرب من  يبح������ث، ونعتقد ا

جماعة املثقفني يف دوائر الي�ضار: التي كانت 

جتتمع ح������ول »الع�ضور احلديث������ة« ل�ضارتر، 

اأو جمل������ة »الفكر« التي ي�رصف عليها مونيي، 

أن�ضاأها  فريقي« التي ا اأو جملة »احل�ض������ور الأ

ديوب. ونتيجة لتاأثري تلك التيارات الفل�ضفية 

وال�ضيا�ضي������ة املختلفة يف فكره الغ�س. تخلى 

�ض������ود«، وراح يبحث  فان������ون عن »ال�رصاب الأ

ع������ن ح������ل مل�ضكلت������ه، م�ضكل������ة الزنوجة يف 

ط������ار الفرن�ضي، يخو�س الكفاح اإىل جانب  الإ

الربوليتاريا الفرن�ضية، عل������ى �ضعيد الي�ضار 

الفرن�ضي، وكان������ت ح�ضيلة هذا البحث هي 

كتابه »ب�رصة �ضوداء، اأقنعة بي�ضاء«.

م�صت�صفي���ات  يف  اأدي���ب  طبي���ب 

مربيالية  ال�صتعمار والإ

وقدم طلبا للحكوم������ة الفرن�ضية بتعيينه 

للعمل يف اأحد م�ضت�ضفيات اأفريقيا ال�ضوداء 

اخلا�ضع������ة للحك������م الفرن�ض������ي، ولك������ن دون 

جدوى. وقد قب������ل يف النهاية الوظيفة التي 

مرا�س العقلية  منحت ل������ه يف م�ضت�ضف������ى الأ

»جوانوفيل« املوجود مبدين������ة البليدة. توىل 

مهمة الطبيب الرئي�ض������ي لهذه امل�ضلحة من 

نوفم������رب 1953 اإىل جانف������ي 1957، وه������ذه 

الف������رتة �ضهدت انطالق ب������ركان الثورة، وقد 

ُفتح������ت عيناً فانون على الو�ض������ع املاأ�ضاوي، 

الذي يعي�ضه ال�ضع������ب اجلزائري حتت وطاأة 

امل�ضتعمري������ن، ال�ض������يء ال������ذي دع������م �ضعوره 

مب�ضكلة العن�رصية. فكانت جتربته يف اإطار 

مهنت������ه ودرا�ضت������ه حلالت املر�������س، بعد اأن 

اندلع������ت �رصارة الثورة الزائريية حافزاً متيناً 

يف ا�ضتخال�ضه نتائج ال�ضتعباد وال�ضطهاد، 

فان�ضم ت������وا اإىل الث������ورة اجلزائرية، ليكون 

ع�ض������وا م������ن اأع�ضائها النا�ضط������ني. واأ�ضبح 

بني يوم وليلة مواطناً جزائرياً، يدين بحرية 

ن حريتها وحريته هو  اجلزائر وا�ضتقاللها، لأ

نف�ضه اإزاء عدو موحد.

واأول اإح�ضا�������س له ه������و، اأن هوؤلء النا�س 
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على اأر�س اجلزائر، مثله متاماً واإن ابي�ضت 

بي�س  نهم يعان������ون من الرجل الأ جلودهم، لأ

ويقا�ضون من مطامع������ه ويخ�ضعون لنف�ضيته 

بي�������س هنا، هو  أبي�������س، والرجل الأ كرج������ل ا

امل�ضتغ������ل امل�ضتعمر الذي يتلون اإح�ضا�ضه اإزاء 

النا�س مبج������رد �ضعوره اأمامهم، باأنه من غري 

أن������ه اإذا مل يتميز بلون اجللد، فهو  ب�رصتهم وبا

مميز باملدنية وال������ذكاء واحل�ضارة والتقدم 

أو باخت�ضار  والتحرر، والبعد عن اخلرافة، ا

)4(
باأنه �ضيد العامل.

هن������اك كان ي�رصف عل������ى ق�ضم يوجد به 

165 اأوروبياً و 200 جزائري، وحاول تطبيق 

�ضباين  طري������ق الع������امل والطبيب النف�ض������ي الإ

»تو�ضكفيل« يف العالج الجتماعي. ا�ضطدم 

�ضاليب التي جرت مع  ن الأ ب�ضعوبات جمة لأ

اأوروبيني، ل ميكن نف�ضها اأن تنجح مع مر�ضى 

جزائريني، تختلف بيئته������م الجتماعية عن 

وروبية.  البيئة الأ

اإن فان������ون مل يفهم حرب اجلزائر اإل من 

خ������الل الثورة الجتماعية، الت������ي كان يوؤمن 

أ�ض������ود. فهذا املوق������ف هو الذي  به������ا كرجل ا

جعل������ه يتاآخ������ى م������ع اجلزائري������ني يف نقطة 

بي�س. وميكن  حمددة، وهي عداوؤه للرجل الأ

الق������ول باخت�ضار باأن تعذي������ب اجلزائريني، 

حل يف نظ������ر فانون حمل ب�رصت������ه ال�ضوداء. 

بي�س من  ف������كان عذابهم على ي������د الرجل الأ

نف�س العذاب، الذي اأح�������س به من تعذيبهم 

أ�ض������ود، وبذلك كان ا�ضرتاك فانون  له كرجل ا

يف معاجلة اجلرح������ى اجلزائريني ت�ضميداً 

جلراحه ال�ضوداء. لي�س من امل�ضتبعد اأن تكون 

جترب������ة فانون كطبيب نف�ض������ي يف اجلزائر، 

بعد درا�ضته حلالت املر�س بعد قيام الثورة 

امل�ضلح������ة، قد ك�ضفت له عن ان�ضداد الطريق 

الفرن�ض������ي بالن�ضبة حلل امل�ضاكل املتولدة عن 

ال�ضتعمار. وقد ا�ضتخل�س النتيجة من ذلك، 

فكان ان�ضمامه اإىل الثورة اجلزائرية.

ولكن فان������ون ل ياأتي اإىل اجلزائر كرجل 

أ�ض������ود فح�ضب، ولكن������ه ياأتي اإليه������ا كاأ�ضود  ا

ح�ضا�س  مثقف، يعاين م�ضاكل جوهرية، وهي الإ

مبدى حقيقة وجود الرجل املثقف بني اأقوام 

من اجلماهري غ������ري متعلمة، وهي ت�ضبو اإىل 

أ�ضاليب العق������ل واحلكمة الثورية  ا�ضطن������اع ا

يف اآن واح������د. واأح�س اأن من واجبه اأن ي�ضع 

�ضل������وب الوجودي  �ضيغ������ة جديدة حتك������م الأ

للرج������ل املثقف بني اجلماه������ري، التي لحظ 

لها من ثقافة اأو معرفة، وذلك اأن يحقق هذه 

ال�ضيغة يف �ضلوكه ال�ضخ�ضي.

لقد �ضهد كل من ع������رف الدكتور فانون 
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خالل تواجده يف م�ضت�ضفى البليدة باإن�ضانيته 

مع املر�ضى العقليني، وقد اأظهر تعاطفاً كبرياً 

أبناء ال�ضعب اجلزائ������ري، وكان مر�ضاه  م������ع ا

ألقاب، من بينها »لدينا دكتور  يلقبون������ه بعدة ا

نيقرو، فاإن يديه مباركة«. اأما الطلبة فكانوا 

أ�ضتاذ، فه������و من اأكرب  يقول������ون عن������ه: »لدينا ا

العباقرة«. وقاده تعاطف������ه هذا مع الق�ضية 

اجلزائرية للقاء مع العديد من قادة الثورة، 

حيث التقى بكل من ال�ضهيد عبان رم�ضان، 

ويو�ض������ف بن خدة. لقد توج������ه اإىل تون�س يف 

بداية العام 1957، ومبجرد و�ضوله اإىل تون�س 

�رصع يف التع������اون يف حترير جملة »املقاومة« 

ل�ضان جي�س التحرير الوطني. وخالل �ضيف 

أر�ضلت������ه قيادة جبهة التحرير الوطني  1958 ا

اإىل املغ������رب، ملناق�ضة ق�ضية اإع������ادة تنظيم 

�ضحافة جبهة التحرير الوطني كافة.

وعندما تفرغ فانون تفرغا كليا للعمل يف 

�ضهر التي ق�ضاها  �ضحافة الثورة، وه������ي الأ

يف تطوان، �ضمن هيئ������ة حترير »املجاهد«، 

بعي������داً عن كل ات�ض������ال مع اخل������ارج اأو مع 

املهنة، وبعيداً عن اأ�رصته التي بقيت بتون�س. 

كان معظم وقته موزع بني القراءة والكتابة. 

وعلى الرغم من اأن هذا التفرغ الكامل، كان 

ي�ضمح باأخذ ن�ضي������ب وافر من الراحة، فقد 

كان يرف�������س ذلك، كان ل ين������ام اإل �ضاعات 

قالئل نادراً ما تتجاوز اخلم�س. وكان يق�ضم 

قراءت������ه يف الكتب ال�ضيا�ضي������ة وكتب الطب 

النف�ضي.

يف الن�ص���ال الث���وري عل���ى خطوات 

ت�صي غيفارا يف اأفريقيا 

فف������ي �ضه������ر دي�ضم������رب 1958، مت تعيينه 

ع�ض������واً يف الوف������د اجلزائ������ري يف املوؤمت������ر 

فريق������ي باأك������را. وق������د �ضمح������ت له هذه  الأ

فارقة بالتفكري  املنا�ضبة مع الق������ادة الثوار الأ

يف دمج الث������ورة اجلزائرية مع كفاح التحرر 

مر ال������ذي وفر له مادة غزيرة  فريقي، الأ الأ

�ضاهم������ت يف اإث������راء كتاب������ه »املعذب������ون يف 

ر�������س«. اإن فانون كان يعت������رب نف�ضه معنيا  الأ

بكل ما يت�ضل بالثورة اجلزائرية وما ي�ضدر 

عنها. بل كان ي�ضع نف�ضه على �ضعيد واحد 

م������ع املنا�ضلني اجلزائري������ني، مهما اختلفت 

م�ضتوياتهم الفكري������ة ومواقعهم من املعركة. 

ويب������دو اأن الف�ضول العلم������ي قد �ضحذ عنده 

م������ا عرف عنه من دقة املالحظة، وكان يهتم 

بكل ق������ادم من اجلبه������ة، وكان يود الطالع 

على جميع التفا�ضي������ل، التي ميكن اأن تكون 

 
)5(

لدى منا�ضل.

أكتوبر  ومع عودة »املجاهد« اإىل تون�س يف ا
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1957، عاد فان������ون اإىل التوزع بني عمله يف 

�ضحافة الثورة ومهنته يف م�ضت�ضفيات تون�س، 

ويف الوقت ذات������ه كان يف عي������ادة »مناوبة«، 

أي�ض������اً يف كلي������ة تون�س. وقد  أ�ضت������اذاً ا وكان ا

اأمدته مهنت������ه مبالحظات مهمة ا�ضتخل�ضها 

من تتبعه حل������الت املجاهدين اجلزائريني، 

الذي������ن كان������وا يحال������ون بع������د اإ�ضابتهم اإىل 

امل�ضت�ضفيات التون�ضي������ة. وقد كانت ح�ضيلة 

هذه الف������رتة كتاب������ه »الث������ورة اجلزائرية يف 

أو »�ضو�ضيولوجية الثورة«.  عامها اخلام�س«، ا

كان������ت الثورة عندما ان�ض������م اإليها فانون قد 

جت������اوزت النطاق املحلي، واأ�ضبحت مو�ضوع 

تعليق������ات ال�ضيا�ض������ة والدبلوما�ضية يف اأنحاء 

فريقية. وقد  العامل، ويف املقدم������ة البلدان الأ

أ�ضكال  فارقة بهذه الثورة يف ا ظهر اهتمام الأ

خمتلف������ة. وقد تاأكد فانون م������ن ذلك عندما 

عهدت اإليه الث������ورة اجلزائرية مبهام معينة 

يف اأقطار خمتلفة من اأفريقيا ال�ضوداء.

أ يت�ضح �ضيئ������اً ف�ضيئاً ت�ض������ور فانون  ب������دا

لنه�ضة اأفريقي������ا وانبعاثها، وراح ي�ضتلهم ما 

عرف������ه من حا�������رص الث������ورة اجلزائرية، وما 

أه ع������ن ما�ضي احلركة الوطنية  أو قرا �ضمعه ا

يف اجلزائر، ليفه������م على �ضوئه التناق�ضات 

فريقية. تعر�س  قط������ار الأ التي كانت تهز الأ

فان������ون اأكر من مرة ملح������اولت اغتيال على 

رهابية ال�رصية،  الي������د احلمراء، املنظم������ة الإ

حي������ث فجرت لغم بال�ضيارة التي كانت تقله، 

فنقل اإىل روما وق�ضى عدة �ضهور، كما اأطلق 

الر�ضا�س على �رصيره الذي كان ينام فيه قبل 

�ضاعات بامل�ضت�ضفى. وبعد ذلك عاد اإىل تون�س 

وا�ضتاأنف عمله يف حترير جملة املجاهد، ثم 

عني ممثال للحكوم������ة اجلزائرية املوؤقتة يف 

اإكرا غانا.

أ فانون يع������اين من مر�������س مل يعرف  ب������دا

هويت������ه، من دي�ضم������رب 1960، عندما اأكد له 

أنه �رصط������ان الدم، ون�ضحوه بالتزام  طباء ا الأ

ن  الراح������ة حيث مل يبق له من العمر مت�ضع، لأ

ه������ذا املر�س ل عالج له، لكنه رف�س اخللود 

اإىل الراح������ة رغ������م �ض������وء حالت������ه ال�ضحية. 

وعكف اإىل تر�ضيخ الوع������ي ال�ضيا�ضي للثوار 

اجلزائريني ب�»غار دماو« بالقرب من احلدود 

التون�ضية. �ضاءت حالته ال�ضحية فتوجه اإىل 

وا�ضنط������ن للعالج، وذلك بن������اء على ن�ضيحة 

وىل  طب������اء، الذي������ن عاجلوه يف امل������رة الأ الأ

أبلغ رفاقه يف  مبو�ضك������و، وقبل رحيله للعالج ا

ال�ض������الح يف الثورة اجلزائرية، عن رغبته يف 

أر�������س اجلزائر، التي  اأن ي������وارى الرتاب يف ا

ع�ضقها وانتمى اإليه������ا، وتبنى ق�ضيتها حتى 

خري من حياته. الرمق الأ
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ويف �ضه������ر نوفم������رب 1961 كتب اإىل اأحد 

اأ�ضدقائه وهو )روجيه الطيب( يقول: »اأريد 

طباء  اأن تعل������م حت������ى عندما حكم عل������ي الأ

باملوت، كنت اأفكر ول������و ب�ضيء من الغمو�س 

يف ال�ضع������ب اجلزائري و�ضعوب العامل الثالث، 

واإذا �ضم������دت يف وجه امل������وت كل هذه املدة 

فالف�ضل يعود اإليه������م«. ولكن املوت مل ميهل 

هذه النف�س الكب������رية، التي عجز عن حملها 

ج�ضده النحيل، فدق املوت بابه يف م�ضت�ضفى 

وا�ضنط������ن ي������وم 6 نوفم������رب 1961. وت������روي 

»جريدة املجاه������د« خمتل������ف املراحل، التي 

قطعه������ا املوك������ب اجلنائزي املكل������ف بت�ضييع 

جنازته، وه������ذا يف خ�ضم ح������رب التحرير. 

ويف الوق������ت الذي كانت فيه قوات الحتالل 

تراقب الرتاب الوطني كافة. انطالقا من تون�س 

العا�ضم������ة اإىل »غار دماو« على احلدود، اإىل 

مق������ربة ال�ضهداء ببلدية »عني الكرمة«، حيث 

)6(
خرية.  ينام فرانز فانون نومته الأ

كلم������ا ت�ضفحن������ا اأعمال فران������ز فانون، 

ن�ضعر وكاأننا اأمام اأديب فيل�ضوف ولي�س اأمام 

طبيب. فعال لق������د در�س الفل�ضفة وهو جماز 

فيه������ا، وقد فكر حينا من الزمن يف موا�ضلة 

درا�ضته العلي������ا بالفل�ضفة، لكنه ف�ضل ميدانا 

عمليا اأكر الت�ضاقاً باحلي������اة اليومية، وهو 

مرا�������س العقلية.  الط������ب والتخ�ض�س يف الأ

رياف، خالل اإقامته بالبليدة  واكت�ضف حياة الأ

يف اجلزائر، باإج������راء حتقيقات عن احلياة 

الجتماعية يف الريف املحيط بالعا�ضمة.

أ اأي كتاب لفانون، لن�ضعر  يكفي اأن نق������را

أنه كان  بتلك ال�ضحنة م������ن النفعالت، ذلك ا

يري������د لكلمات������ه اأن تكون فعال������ة، اأن تخلف 

أثراً جديداً واأن تهدم القدمي، ولذلك �ضجل  ا

بع�ضهم بحق اأن »فان������ون ي�ضتعمل با�ضتمرار 

أداة من حديد«.  الكلمة املكتوبة كما ي�ضتعمل ا

هذا الن������وع من الكتاب������ات، ل ميكن اأن مير 

دون اأن يح�س به النا�س، ولذلك ميكن القول 

ول  باأنه مهم������ا كان انت�ضار كت������اب فانون الأ

أو�ضاط  حمدودا، فاإنه قد جعله معروفاً لدى ا

الي�ضار الفرن�ضي، مما يكفي ليجعل لكتاباته 

ال�ضادرة بعد ذلك �ضدى كبرياً.

فقد �ضجل الذين كتبوا عنه تاأثره بهيجل 

أو مارلو  أو �ضارت������ر ا أو فروي������د ا أو مارك�������س، ا ا

بونت������ي، اإىل اآخر املدار�س والتيارات الفكرية 

الغربي������ة، التي تاأثر بها فانون، رغم ما بينها 

من اخت������الف. فقد �ضجل بع�ضهم مدى تاأثر 

فانون يف كتابه »ب�رصة �ضوداء اأقنعة بي�ضاء«، 

عند حتليله للعن�رصية التي يواجهها الزجني 

باحلجج، التي ا�ضتعر�ضه������ا �ضارتر يف بحثه 
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عن »الال�ضامي واليه������ود«، كما تاأثر ب�ضارتر 

فيما يتعل������ق بالزنوجة. ول �ض������ك اأن وجود 

اأ�ضول غربي������ة وا�ضحة يف كتاب������ات فانون، 

ت�ضاع������د على تقبل فانون م������ن طرف الفكر 

الغربي وت�ضحذ الهتمام به، رغم ما فيه من 

عنف وثورية.

ول مرة يف  وم������ن هن������ا جن������ح فان������ون لأ

أ�ضلوب جدي������د يف كتاباته، يخدم  ا�ضطن������اع ا

ق�ضي������ة الت�ض������ال باجلماه������ري، ول ي������وؤذي 

أ�ضلوبه  حقيقة موقفه كمثقف، يحر�س على ا

العلمي يف التكوين والن�ضاأة. فكتابات فانون 

بالفرن�ضي������ة بطريق������ة جديدة، لع������ل اأحداً مل 

ن عن������د تف�ضري فانون،  يلتف������ت اإليها حتى الآ

فالغالبية العظمى من املوؤلفني الذين تناولوا 

فانون، تكلموا عنه كمارك�ضي موؤمن باملنهجية 

اجلدلية. ولكن املدقق يف عبارات فانون ويف 

لفاظ واجلمل،  أ�ضلوبه، ويف طريقة انتقائه لالأ ا

ويف انتقالته من عبارة اإىل عبارة، يح�س يف 

التو باأن فانون قد تاأثر باملنهجية الظاهرية 

�ضلوب. ويوؤكد �ضعورنا بالرتباط الوثيق  يف الأ

ب������ني منهجية فانون واملنهجية الظاهرية، اإن 

فانون مل يلبث اأن ح�رص حما�رصات الفيل�ضوف 

الفرن�ضي »موري�س مريلوبنتي« �ضنة 1950 وما 

بعدها يف ال�رصبون، فكان تاأثره بالظاهراتية 

بالو�ضاط������ة. واإن كان������ت الو�ضاطة هنا تتمثل 

يف لقائه مبريلوبنتي، الذي اأ�ضفى هو نف�ضه 

)7(
على الظاهراتية جتديدات كثرية. 

ونحن نعتقد اأن هذه النقطة ظلت خفية 

عل������ى كل من كتبوا عن فانون، فهم يتناولونه 

ويتناول������ون اأ�ضدقاءه من الوجوديني، دون اأن 

يفطن������وا اإىل خ�ضائ�س التعب������ري الظاهري، 

وخ�ضائ�������س املنهجي������ة الظاهري������ة، الت������ي 

اعتمد عليها من اأجل الو�ضول اإىل التعريف 

نف�ضي������اً  بال�ضخ�ضي������ة اجلزائري������ة تعريف������اً 

ظاهرياً. ذل������ك اأن املنهج ال������ذي ا�ضتخدمه 

فانون هو املنه������ج املتم�ضك بالعلم الو�ضفي. 

والظاهراتية درا�ضة و�ضفية خال�ضة للوثائق 

الت������ي متر بالفكر، وتخطو من جمال املعرفة 

املالحظة اإىل جمال الدرا�ضة. وجند هو�رصل 

موؤ�ض�ضها يعجل بتعريف الظاهريات بو�ضفها 

الواعية جتريبيا يف اإطار الطبيعة.

�ضيل لفانون  ويكفي اأن نفهم اأن النتماء الأ

اإىل جمموعة مفكري الي�ضار الفرن�ضيني، كان 

م�ض������در الظاهرية ل الي�ض������ار يف حد ذاته. 

يكفي اأن نعرف هذه احلقيقة لكي يتبني لنا 

اخلي������ط الرئي�ضي يف تفك������ري فانون. ومعنى 

ه������ذا بعبارة اأخرى اأن فان������ون عندما ات�ضل 

كرب  مبريلوبونت������ي و�ضارت������ر، كان �ضغف������ه الأ



فرانز فانون واأزمة ال�ضمري الغربي

27 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

من�ضبا عل������ى متابعة املذهبي������ة الظاهراتية 

عن������د هذين املفكرين. ومتطلع مثل غريه من 

طب������اء العقليني اإىل النتائ������ج التي ا�ضتفاد  الأ

منها الطب العقلي م������ن املذهب الظاهري، 

وكذلك ك�ضاحب نظري������ة جديدة يف العالج 

النف�ضي، ابتداء من »اعتبار املر�س واجلنون 

نتيجة للو�ضع ال�ضيا�ضي لل�ضكان املحليني«.

مربيالية..  فرانز فانون واأمرا�س الإ

رفق���ة اإميي �صيزار وال���رد بالكتابة على 

ال�صتعمار 

وهنا نقف حلظة لن�ض������ري اإىل اأن فانون، 

كان ي������رى اأن ال�ضتعم������ار يف ح������د ذاته، هو 

مرا�س العقلية، التي  ال�ضب������ب يف عدد من الأ

ن�ضاأت يف ظل ال�ضتعمار كنوع من التكيف مع 

و�ضع �ضاذ غريب. واإذا كان فانون قد ا�ضتفاد 

من �ض������يء يف تاأ�ضي�س اجتاه������ه، فذلك نابع 

بغري �ضك من اهتمام������ه بالظاهرية بو�ضوح 

مرا�س النف�ضية  يف كتاب »دميولن« ع������ن الأ

مرا�س الع�ضبية. فهذا الكتاب ميثل بحثا  والأ

يف الجت������اه العالجي اجلدي������د، املبني على 

أ�ض�س م�ضتقة من �ضميم املذهب الظاهري،  ا

الذي ي�ضتخدمه فانون ليكتب عن اجلزائر، 

وعن ق�ضاياها وع������ن ال�ضخ�ضية اجلزائرية 

)8(
والثورة. 

نعم اإن كتابات عنيفة �ضدرت يف �ضحافة 

الثورة اجلزائرية، خالل حرب التحرير، �ضد 

الي�ضار الفرن�ضي كانت بقلم فانون، فقد كتب 

�ضنة 1957 ثالث مقالت حادة اللهجة بعنوان 

»املثقف������ون والدميقراطيون الفرن�ضيون اأمام 

الثورة اجلزائرية«. لكن ذلك ل ينفي م�ضاألة 

امل�ضادر الغربية لتفك������ري فانون، بل اإن تلك 

أو�ضاط  أث������ارت �ضجة يف ا املقالت كانت قد ا

�ضباب خمتلفة من بينها  الي�ض������ار الفرن�ضي، لأ

اأن بع�س مفكري الي�ضار كانوا يعتربون فانون 

»لهم«، ولذل������ك مل يفهموا ما اعتربوه »متردا 

عليه������م«. والواقع اإن عالق������ة فانون بالي�ضار 

الفرن�ضي عالقة معق������دة، حتتاج اإىل حتليل 

خا�س.

ونظراً اإىل اأن قمة التاأزم يف العالقة بني 

الي�ضار واحلركة الوطنية – قبل اندلع الثورة 

أيار 1945،  – متثل������ت يف حوادث الثامن من ا
الت������ي حتملت م�ضئوليتها حكومة كان الي�ضار 

ممث������اًل فيها متثياًل وا�ضعاً. ب������ل كان الي�ضار 

ميلك فيه������ا وزارتني حتملتا م�ضئولية توجيه 

عمليات القمع، وهما وزارة الداخلية ووزارة 

آثار ذلك التاأزم خالل  الطريان، فقد ظهرت ا

حرب التحرير. واإذا لحظنا زيادة على ذلك 

اأن تاأزم العالقة ب������ني فانون والي�ضار، يرجع 
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اإىل ع������ام 1957 فقط، ف������اإن املنطق يق�ضي 

ب������اأن الث������ورة اجلزائرية هي الت������ي اأثرت يف 

فانون، وهي التي �ضهرت اأفكاره فيما يت�ضل 

بالي�ضار الفرن�ضي ولي�س العك�س.

ر�������س« يف فرتة  ج������اء كتاب »معذب������و الأ

نه ا�ضتطاع م������ن خالل التجربة،  منا�ضب������ة، لأ

التي ح�ضلها موؤلفه يف ظل الثورة اجلزائرية 

اأن يط������رح ق�ضايا تعميق الث������ورة، واملظاهر 

ال�ضلبي������ة لال�ضتقاللت ال�ضكلية، واأن يك�ضف 

النهب ال�ضتعماري لروات العامل الثالث، واأن 

يفع������ل ذلك مبا عرف عنه م������ن لهجة حادة 

أ�ضلوب يعم������ل كاملب�ضع. وهناك عامل اآخر  وا

زاد يف تو�ضيع دائرة الهتمام بفانون، يتلخ�س 

يف احت�ض������ان ث������ورة الزنوج باأمري������كا لفكر 

فانون، واعتبار كتاباته اإجنيال لها، تتعلق به 

بكل ما عرف عنه م������ن �ضدة انفعال وعميق 

هيام.

ونظ������راً اإىل اأن فان������ون كان له من عمق 

الثقاف������ة وتنوعها، ومن �ضع������ة الطالع ومن 

الق������درة على العمل املتوا�ض������ل ما مكنه من 

ت�ضجيل كل ه������ذه املراحل يف كتابات بقيت. 

فق������د اأخذ غري واحد م������ن الباحثني يف فكر 

فان������ون تل������ك الكتابات، وب�ضف������ة خا�ضة ما 

�ضدر منه������ا خالل حرب التحرر اجلزائرية، 

أ�ضا�ضياً يف الثورة  أنه������ا كانت عن�������رصاً ا على ا

اجلزائرية، وغفلوا عن عنا�رص التاأثري، التي 

أم������دت بها الثورة اجلزائري������ة فانون، والتي  ا

�ضاعدت على تطوره الفكري. ول�ضنا ن�ضك يف 

أولئك الباحثني لو تعمقوا يف بحث الثورة  اأن ا

وحمركاتها  اأ�ضولها  وا�ضتج������الء  اجلزائرية، 

النظري������ة والتاريخية والنف�ضي������ة، لكت�ضفوا 

موؤثرات هذه الثورة يف فكر فانون. اإن هناك 

عن�رصاً بارزاً من عنا�رص التعاطف بني فكر 

فانون، وبني فكر الثورة اجلزائرية يتمثل يف 

الفالحني والريف.

فالكت������اب ال�ضيا�ضي������ون الزن������وج، الذين 

وىل يف  اأعج������ب بهم فان������ون يف املرحل������ة الأ

تكوينه الفكري، مثل »اإمي������ي �ضيزار«، كانوا 

ق������د ا�ضتداروا نحو الفالح������ني ونحو الريف 

بحثاً ع������ن قيم ميجدونها. ول������و كانت قيما 

فلكلورية، حتى يعت������زوا بها يف وجه الثقافة 

الغربي������ة، وتياراته������ا الكا�ضح������ة التي تريد 

تذوي������ب كل �ضيء يف ثناياه������ا. ومعروف اأن 

أ�ضا�ضيان من  الفالح������ني والريف عن�������رصان ا

عنا�������رص الث������ورة يف اجلزائ������ر، ول �ضك اأن 

هذين العن�رصين كانا من بني العنا�رص التي 

ا�ضتهوت فانون، و�ضاعدت على اجنذابه نحو 

نه وجد يف ذلك ميداناً  الثورة اجلزائرية، لأ
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أو �ضبه خالياً من التاأثري الغربي، الذي  بكراً، ا

يحاول اأن يفر منه فانون. 

ر�س«  ونظ������راً اإىل اأن كتاب »معذب������و الأ

ميج������د قيم الري������ف، فاإن عن�������رصي الريف 

والفالح������ني –والقيمة الت������ي اأعطتها لهما 

الثورة اجلزائرية – كان موجوداً يف اجلزائر 

منذ ان������دلع الثورة، بل وحت������ى قبل نوفمرب 

1954، والث������ورة اجلزائرية تطورت بالريف 

ومتركزت بالري������ف، حتى من قبل اأن يلتحق 

بها فانون وقبل اأن يعرفها، بل اإن اأول نوفمرب 

1954 نف�ضه، كان اإىل حد ما نتيجة لنت�ضار 

املفه������وم املنادي بالعتماد عل������ى الريف يف 

خ������رى التي ترى اأن  الث������ورة، �ضد الدعوة الأ

حتقي������ق اأي تغيري �ضيا�ض������ي، ل ميكن اأن يتم 

اإل عرب امل������دن. اإذاً فالتاأثري احلا�ضم يف هذا 

املجال كان من الث������ورة اجلزائرية يف اجتاه 

)9(
فانون ولي�س العك�س. 

أ فانون يتح�ض�س هذه احلقيقة،  وقد ب������دا

منذ احتكاكه باأو�ض������اط املر�ضى من العمال 

فريق������ي، الذين كانوا  أبناء ال�ضم������ال الأ من ا

أتاح������ت له �ضداقة  ي�ضتغل������ون بفرن�ضا. وقد ا

»فران�ضي�������س جان�ضون« الذي تعرف اإليه قبل 

أ كتابه  ان������دلع الثورة عام 1952، حي������ث قرا

القيم »وجوه �ضوداء باأقنعة بي�ضاء«، وكتب له 

فكاره الثورية، حيث ات�ضل  مقدمة كت�ضجيع لأ

أتاحت  ول، كما ا به عندما اعتزم طبع كتابه الأ

له قراءة بع�س ما كتبه جان�ضون عن امل�ضكل 

اجلزائري وع������ن اإن�ضان �ضمال اأفريقيا. وقد 

نالحظ ا�ضتعم������ال فانون م�ضطلح »العربي« 

اإىل جان������ب الزجن������ي نتيجة ه������ذا الت�ضال 

املزدوج ببع�س حقائق اجلزائر.

لذلك فكر يف اللتحاق باجلزائر، بعد اأن 

ان�ضد يف وجهه العمل يف اأي قطر من اأقطار 

اأفريقيا ال�ضوداء. وكان عمله باجلزائر، منذ 

1953 نوعاً من التج�ضيم للمرحلة النتقالية، 

الت������ي كان مي������ر بها فانون، ب������ني التفكري يف 

اإطار ا�ضتعماري �رصيح، اإىل التفكري يف اإطار 

مناه�س لال�ضتعمار مناه�ضة كلية. ويف �ضنة 

1957 زال������ت تلك احل�ضا�ضي������ة بالندماج يف 

ال�ضع������ب اجلزائري، ويف الوقت نف�ضه اأ�ضبح 

نه يح�س بانتمائه اإىل �ضعب  أك������ر تعالياً«، لأ »ا

أنه ينتمي اإىل حركة تخو�س حربا،  ينا�ضل، وا

خطار املوت  حركة تعر�س املنخ������رط فيها لأ

ن نف�ضه متنحه فر�ضة  والدمار، لكنها يف الآ

لي�ضنع احلي������اة، وي�ضوغ امل�ضتقب������ل. ولي�س 

أي�ضاً  هن������اك من �ض������ك يف اأن فان������ون، كان ا

من �ضنف املثقف������ني الذين يتخذون املواقف 

الق�ض������وى، ول يه�ضم������ون املواقف املرتددة. 
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كانت الظ������روف التي حتكمت يف تكوينه قد 

هياأته لهذه اجلذري������ة، و�ضاعدت يف الوقت 

نف�ضه عل������ى ان�ضمام������ه للث������ورة اجلزائرية 

واندماجه فيها، فان�ضجم مع خطها وتفاعل 

مع جذريتها، وعرب عن ذلك اأح�ضن تعبري.

ثقافة فانون وتكوينه الفكري: 

اإ�ضاف������ة اإىل و�ضعية �ضعبه كل ذلك يجعل 

منه �ضخ�ض������اً مناه�ض������اً لال�ضتعم������ار. لكن 

مناه�ضة ال�ضتعم������ار هذه مل تكن لتجد عند 

فانون خالل اإقامته بفرن�ضا، اإل و�ضيلة واحدة 

م������ن و�ضائل التعبري هي الكتابة النظرية، اأما 

الكف������اح العملي فقد كان������ت اآفاقه م�ضدودة 

يف وجهه، لكن ها ه������ي اجلزائر التي يعمل 

بها منذ 1953، تخو�������س غمار كفاح م�ضلح 

وهاهي الفر�ضة تتاح له لكي ي�ضارك يف هذه 

الثورة، عن طريق اخلدمات التي يوؤديها اإىل 

أنه مما زاد  جي�س التحرير الوطني. ول �ضك ا

يف جذب فانون نحو كفاح ال�ضعب اجلزائري، 

ثبات  أنه �ضع������ب »اأفريقي«، فه������ي فر�ضة لإ ا

بي�س«،  وروبي الأ فريقي عل������ى »الأ تف������وق الأ

ب�ض������يء اآخر غري اله������روب اإىل املا�ضي الذي 

ميقته فانون.

ومهما يكن من �ضيء فاإن فانون، مل يخطئ 

أة اجلزائرية يف احلفاظ  يف تقدي������ر دور املرا

عل������ى ال�ضخ�ضية اجلزائرية والوطنية. فاإننا 

جند اأن تقديره هذا يتالءم اإجمال مع وجهة 

و�ض������اط الوطنية  النظ������ر التي ما فتئ������ت الأ

اجلزائرية تدافع عنه������ا، اإذاً فاكت�ضاف دور 

أة، واكت�ضاف دور الثقاف������ة الوطنية يف  امل������را

احلفاظ على كي������ان ال�ضع������ب، ويف �ضموده 

وكفاحه، كل من الكت�ضافني ميثالن مظاهر 

أث������ري الث������ورة اجلزائرية يف فران������ز فانون.  تا

كانت ميزة حتليل دور املراأة يف احلفاظ على 

ال�ضخ�ضي������ة الوطنية وميكاني������زم ال�ضتعمار 

�رصة  لتحطيمها، وكذلك كان حتليله رائعا لالأ

اجلزائري������ة، وخا�ضة فيما يتعل������ق بت�ضجيل 

مظاهر التغريات الجتماعية، التي اأدخلتها 

الثورة على املجتمع. كما اأن و�ضعيته كطبيب 

نف�ض������ي �ضمحت له باأن يحلل املوقف النف�ضي 

أة اجلزائرية. وروبي اإزاء املرا لالأ

عل������ى اأن ا�ضتفادة فانون من هذا التاأثري، 

وت�ضجيله لهذه الظاهرة ذلك الت�ضجيل الرائع 

ال������ذي ظهر يف كتاب »الث������ورة اجلزائرية يف 

أ�ضا�ضاً اإىل اأن فانون  عامها اخلام�س«، يرجع ا

ا�ضتط������اع اأن يرى املجتم������ع اجلزائري بعني 

ثالثي������ة املنظر، مما �ضاعده عل������ى اكت�ضاف 

آه بعني  معظم املالمح والت�ضاري�������س: فقد را

املثق������ف الغربي من جهة، اأي اإنه كان ميتلك 
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أداة التحليل والتفل�ضف والتنظري من »خارج«  ا

آه من جهة اأخرى بعني املتعاطف مع هذا  ورا

أي�ضاً  ال�ضع������ب ومع ثورته، بو�ضف������ه كان هو ا

آه زيادة على  مو�ضوع عن�رصية وا�ضتعمار، ورا

ذلك كله من »الداخل«، بعد التحاقه ب�ضفوف 
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الثورة اجلزائرية واندماجه فيه كلية. 

بداع  لك������ن ل يجوز اأن نبالغ يف تقدير الإ

الذي جاء به فانون يف الكتاب املذكور، فهو 

كم������ا ي�ضتطيع اأن يالح������ظ الباحث العميق، 

حتليل عاطفي متحم�������س. وقد �ضاعف من 

رومان�ضية اللهجة الفانونية يف هذا املو�ضوع 

اأن اأكر من اإ�ضارة، توحي باأن فانون كان يود 

التخل�س نهائياً من مواقفه ال�ضابقة، اأي كاأنه 

يريد التن�ضل من فانون »ب�رصة �ضوداء اأقنعة 

بي�ضاء«.

فريقية  �صورة ومالمح ال�صخ�صية الأ

امل�صتعمرة يف كتابات فانون 

أ ي�ضتغل  كائن جديد اإذن، هو ذلك الذي بدا

يف �ضف������وف جبهة التحري������ر الوطني، وعلى 

قدر ما كان حما�س فانون قويا وتعلقه بالثورة 

�ضديدا، على قدر ما تقبلته اجلزائر الثائرة 

أت������ه م�ضوؤوليات  ل������ه اأح�ضانها، وبوا وفتحت 

متعددة، حمرراً يف »املقاومة اجلزائرية«، ثم 

يف »املجاهد«، وممث������اًل للثورة يف املنتديات 

الدولية يحمل ر�ضالة دبلوما�ضيتها، ومت�ضال 

مبمثلي احلركات التحررية يف اأفريقيا، اإىل 

اآخر املهام التي تعرب عن الثقة التي و�ضعتها 

فيه الثورة.

وىل ل�ضتغاله يف  واإذا كان������ت الف������رتة الأ

�ضفوف الث������ورة، قد مكنته م������ن اكت�ضافات 

هامة، مث������ل اكت�ضافه لدور الثقافة الوطنية، 

ودور التاريخ، واأهمية املا�ضي يف �ضنع �ضمود 

ال�ضع������ب �ضد حم������اولت امل�ض������خ والت�ضويه، 

ق������د مكنته الت�ضالت باخل������ارج عرب الثورة 

اجلزائري������ة م������ن اكت�ضاف جوان������ب جديدة، 

�رصعان ما ظهرت يف كتاباته.

أثناء م�ضاهمته  أتيح لفان������ون، �ضواء ا وقد ا

أو خ������الل قيام������ه  يف حتري������ر »املجاه������د«، ا

باملهام ال�ضيا�ضي������ة والت�ضالت الدبلوما�ضية 

أ�ضندت اإلي������ه، اأن يلم�س عن كثب تلك  الت������ي ا

اخلط������وط القابل������ة والفاعلة الت������ي جعلت 

الثورة اجلزائرية، ترتفع اإىل م�ضتوى التجربة 

�ضيلة التي يتجاوز اإ�ضعاعها املحيط املحلي  الأ

أتيح لفانون  اإىل حمي������ط العامل الثالث. كم������ا ا

خالل ذلك كله، اأن يتبني من الداخل خمتلف 

اأوجه ال�رصاع املعقد، ما ظهر منه وما خفي، 

ال������ذي تواجهه الث������ورة اجلزائرية، و�رصعان 

م������ا اأدرك بب�ضريته الناف������ذة، الدرو�س التي 
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ميكن ا�ضتخال�ضها م������ن التجربة اجلزائرية 

وتقدميه������ا للعامل الثالث، ك������ي ي�ضتفيد منها 

يف �رصاعه �ضد ال�ضتعمار القدمي. ن�ضتطيع 

اأن نتب������ني من التحليل ال�ضاب������ق، اأن املرحلة 

الت������ي بلغه������ا تفكري فان������ون يف نهاية حياته، 

ر�س«، كانت  والتي ميثلها كتاب������ه »معذبو الأ

نتيجة احتكاكه بالث������ورة اجلزائرية، ونتيجة 

مالحظاته ملا كان يجري داخلها، وحولها من 

)11(
حتولت و�رصاعات. 

اإن تاأثري املثال اجلزائري يف كتابات فانون 

وا�ض������ح للغاية. فقد كان فان������ون يكتب وهو 

ي�ضتعر�س املعج������زات التي حققتها جماهري 

الفالحني يف الري������ف اجلزائري. كان يكتب 

وهو يتذكر ول �ضك ما كان ينقله املجاهدون، 

�ضالك املكهربة اإىل هيئات  الذين يتخطون الأ

الثورة يف اخلارج، عن كيفية دوران املعارك، 

وما كانوا يقدمونه من �ضور احلياة اليومية 

يف الري������ف اجلزائ������ري. ا�ضتط������اع فانون اأن 

أغ������وار العم������ل الثوري  يرتف������ع اإىل اأعم������ق ا

أيديولوجية التقعي������د التاريخي، وينفذ من  وا

ه������ذا ال�ضبيل اإىل التعري������ف بحقيقة الرجل 

اجلزائري كث������وري مواظ������ب، وير�ضم لوحة 

كاملة بعد ه������ذا كله لال�ضتعمار. فاجلماهري 

ل تكت�ضف وعيها ال�ضيا�ضي والجتماعي، اإل 

بلقائها مع عن�رص التوجي������ه الواعي املتمثل 

يف املثقف������ني. وقد حلل ذل������ك فانون ب�ضورة 

ثورية اجتماعية عقائدية. فالعن�رص املثقف 

دارة املوجه������ة الواعي������ة للجماهري.  ه������و الإ

وللمثق������ف دور مميز يف تكوين هذا العن�رص 

الهام واملوجه ال�رصوري.

أب������رز فانون يف موؤلفات������ه مدى جتارب  وا

ال�ضعب اجلزائ������ري الكربى، فلم�س احلقائق 

الثابتة لطابع �ضخ�ضي������ة اجلزائري، وو�ضح 

ب������دون مبالغ������ة ول تع�ضب م������ن اأن مت�ضكه 

بالثقاف������ة التقليدية خالل ف������رتة ال�ضتعمار، 

قد اعترب مظه������راً اإيجابياً فعالً من مظاهر 

املقاوم������ة �ضد ال�ضتعمار. ذل������ك اأن املالمح 

الثابت������ة لل�ضل������وك اجلزائ������ري كتعب������ري عن 

ال�ضخ�ضية. حاول فان������ون اأن يكتب موؤلفاته 

جميعاً كاأنها �ضفحة واحدة من عمل واحد، 

فهو يف الواقع يوا�ضل عماًل فكرياً ل ينقطع، 

واإن كان قد اعتاد التوقف من حني اإىل حني 

اأمام ظواهر معينة من اأجل التقاط دللتها 

اخلا�ض������ة الظاهرة يف كل موقف على حدة. 

وحاول فانون اأن يخل������ق �ضياقا عاما لفكره، 

ل ينتهي بانتهاء كت������اب، ول يبداأ من جديد 

بكتاب������ة مق������ال، ولكنه مي�ض������ي يف موؤلفاته 

جميع������اً، كاأنه يب�ضط عماًل موحداً ل جتزئة 
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في������ه ول تقطيع ب������ني اأنحائه، وب������ني اأفكاره 

وكاأنه يخل������ق )بانوراما( كامل������ة، اأو منظوراً 

كاماًل لو�ض������ع فكري موحد، يح������اول به اأن 

ي�ضتخل�س ماهي������ات املواقف املختلفة، التي 

تربز كنه ال�ضخ�ضية اجلزائرية املنا�ضلة.

تعد اأعمال فان������ون و�ضفاً �ضاهداً واقعياً 

عل������ى كل م������ا كان يدور من اأح������داث خالل 

الث������ورة، وت�ضكل �ض������ورة كامل������ة لل�ضخ�ضية 

اجلزائرية، التي جتلت وقت النظام الثوري 

أن������واع ال�ضلوك  يف كل الت�رصف������ات، ويف كل ا

أثن������اء الن�ض������ال الثوري.  الت������ي ب������درت منه ا

نحن نعتقد من������ذ البداية اأن فانون تلّقى كل 

انطباع������ات الن�ضال الثوري اجلزائري بروح 

أيديولوجية فانون  �ضفافة وم�ضتقرة، كما اأن ا

الي�ضارية، كانت متثل ق������وة املثقف املنا�ضل، 

الذي ل ي�ضتطيع اأن يواجه ال�ضتعمار.

اإن انخ������راط فانون يف �ضف������وف الثورة 

اجلزائري������ة، اإمن������ا كان �ضعي������ا وراء متابعة 

حرك������ة هذه الثورة خط������وة بخطوة، وما كان 

م������ن ال�ضهل على فان������ون اأن ي�ضجل خطراته 

عن تطور الثورة بهذه ال������روح املتعاطفة مع 

ال�ضخ�ضي������ة اجلزائرية، يف بنائها احل�ضاري 

املتكامل الذي واجهت به امل�ضتعمر. وح�ضب 

فرانز فان������ون، فاإن عامل الدي������ن كان بارزا 

لدى ال�ضخ�ضية اجلزائرية، وعامل القومية 

والوطني������ة كان وا�ضح������اً، وعام������ل ال�رصف 

ميان  نث������وي كان جلي������اً بين������اً، وعام������ل الإ الأ

خ������رة وبال�ضهادة يف �ضبيل اهلل كان ثابتاً،  بالآ

يف كل خط������وة مي������ر بها امل�ضل������م املقاتل، بل 

لقد كانت الث������ورة اجلزائرية حرباً اإ�ضالمية 

�ضد امل�ضتعمر، يريد اأول ما يريد اأن يق�ضي 

عل������ى الدين وعلى ال�رصف العربي. فاإذا كان 

اجلزائ������ري قد التزم بكل هذا، فهو يلتزم به 

نه نابع من تاريخه وقوميته  بطبيعة احلال، لأ

ودينه وو�ضغيته كعربي م�ضلم.

بل اإن فانون كان يدرك بو�ضوح اأن عمله 

هنا، فيما يتعلق بو�ضف التجربة اجلزائرية، 

ل ت������وؤدي اإل اإىل �ض������يء واح������د وه������و اإبراز 

ال�ضخ�ضية اجلزائرية، ويدرك هو نف�ضه هذه 

نه كان يعتقد  احلقيقة اإدراكاً ل �ضك فيه، لأ

كم������ا يقول هو نف�ضه يف كتاب »�ضو�ضيولوجية 

الث������ورة«، اإن املوق������ف ال�ضتعم������اري يجع������ل 

أولئك  �ضي������اء تاأخ������ذ طابعاً خا�ض������اً، على ا الأ

اأن ي�ضتخل�ضوا ال�ضخ�ضية  الذين يحاول������ون 

�ضا�ضية، اأن يعمدوا اإىل معرفة  اجلزائرية الأ

)12(
�ضلي.  نف�ضية املواطن الأ

وقد حاول فانون م������ن جانبه اأن ي�ضقط 

اأ�ضواء على جانب من اأوجه احلياة اجلزائرية 
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أثن������اء حرب التحرير، من اأجل اإبراز و�ضعية  ا

خا�ضة م������ن اأو�ضاع هذه ال�ضخ�ضية، وتقلبها 

ككل من حيث هي ج������زء من ر�ضالة املواطن 

ر�ضه من  اجلزائري يف احلي������اة، تخلي�ضا لأ

اأيدي امل�ضتعمر وحتريراً جلن�ضه العربي، من 

الغت�ضاب ومن عبودية ال�ضتعمار.

وهك������ذا تتجلى ال�ضخ�ضية اجلزائرية يف 

أ�ضاليب  اأو�ضح �ضورة من حي������ث؛ ا�ضتخدام ا

جديدة مبتكرة ملواجهة كل موقف، وا�ضتخراج 

حي������ل ا�ضتثنائي������ة للتعبري ع������ن طاقاتها يف 

خطار وباأ�ضالي������ب ذكية مبتكرة.  مواجهة الأ

فيه������ا احليلة والده������اء، ولكن فيه������ا اأي�ضاً 

مل والعناء، من اأجل اإخفاء احلركات  حتّمل الأ

ال�رصي������ة الالزم������ة ل�ضري ح������رب التحرير يف 

طرقه������ا اجلديدة. واإذا اعتربن������ا الذكاء هو 

و�ضاع،  املرون������ة واحلركي������ة للتكيف م������ع الأ

فمعنى هذا اأن ال�ضخ�ضية اجلزائرية، كانت 

تتمتع ب�ضفات، خا�ضة مثل ال�ضرب والكتمان، 

مل ولكنها تتميز اأي�ضا وعلى  والعناء وحتّمل الأ

اخل�ضو�س، بقدر من الذكاء ملواجهة املوقف 

والتكيف معه ب�ضلوك ذكي.

فاجلزائري يف نظر فانون، واأمام الظلم 

وال�ضطه������اد اكت�ضى لبا�س العن������ف، واقتنع 

اأخ������ريا اأن الطريقة الوحي������دة التي ميكن اأن 

ي�ضتخدمها اليوم، بق�ضد اإعطاء معنى ملوته، 

هي احل�ضول على بندقية والن�ضمام اإىل جي�س 

التحرير الوطني. فاحلي������اة حتت ال�ضيطرة 

قد فقدت معناها منذ اأمد بعيد. وكما يقول 

فانون يف مقدم������ة »�ضو�ضيولوجية الثورة« اإن 

رج������ال اجلزائر ون�ضاءه������ا ل ي�ضبهون اليوم 

رجال ون�ضاء عام 1930. فاجلزائر القدمية 

قد انتهت، اإن هذا الدم الربيء الذي يتفجر 

من ال�رصايني املتنك������رة فوق الرتاب الوطني، 

)13(
قد رفع اإىل الوجود اإن�ضانية جديدة. 

»املدر�ص����ة  و  الكات����ب  فان����ون  فران����ز 

الفانونية« يف تفكيك خطاب ال�صتعمار 

مل تتجل هذه املالم������ح الثابتة لل�ضخ�ضية 

اجلزائري������ة عند فانون اإل بعد اندلع الثورة 

التحريرية الكربى. فقد قفز من التمرد على 

الزجنية اإىل الثورة الوطنية، يف نطاق حرب 

أتاحت له  ن الث������ورة ا التحري������ر اجلزائرية، لأ

ات�ضالت جدي������دة، واأمدته بتجربة �ضخمة. 

وفيم������ا يتعلق بنظرت������ه ح������ول دور الكاتب، 

ميز فان������ون ثالث مراح������ل متتابعة: مرحلة 

الكاتب املندم������ج، ومرحلة الكاتب امل�ضرت�ضل 

يف ذكريات������ه وعاداته، واأخريا مرحلة الكاتب 

الث������وري املنا�ض������ل. ميك������ن اأن نعت������رب كتاب 

»�ضو�ضيولوجي������ة الث������ورة« مبجمل������ه وثيق������ة، 
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تظهر بني �ضفحاته������ا تاريخ �ضعب وارتباطه 

حداث التي عا�ضها، ونرى يف هذا الكتاب  بالأ

ن�ضانية اأكر  ا�ضتعم������ال م�ضطلحات العلوم الإ

دبية. من امل�ضطلحات اجلمالية الأ

يتناول الكتاب مظاهر املجتمع اجلزائري 

وعاداته املختلف������ة يف مرحلة الثورة. ل تنبع 

اأهمي������ة الكتاب من حداثت������ه الفنية، بل من 

حمتواه الذي يعترب وثيقة تاريخية، بني فانون 

اجلدلية التاريخية الت������ي كونها �ضعب معني 

للق�ضاء على �ضعب اآخر، �ضعب يريد احل�ضول 

خر واأن ي�ضتعيد اإن�ضانيته.  نا جتاه الآ على الأ

اإن ع������زم اجلزائري ه������و روح التزامه، بينما 

خر هو نظامه ال�ضتغاليل، وقد ظهر  عزم الآ

هذا التمايز بني هذين اجلوهرين الناجتني 

دبي. نتاج الأ عن فل�ضفة واحدة يف الإ

ر�س« يحلل فانون  ويف كتابه »معذب������و الأ

�ضريورة العنف يف النظام ال�ضتعماري، حتلياًل 

�ضل من  نف�ضي������اً، فيعترب اأن العنف يتطور بالأ

أ�ضا�ضية؛  عنف ي�رصب فيه ال�ضتعمار جماعة ا

أنا جماعية توؤك������د ذاتها بالقوة على ح�ضاب  ا

خر، وا�ضتعباده. اإن مفهوم العنف  ا�ضتالب الآ

ولية  ال������ذي ا�ضتعمل������ه فان������ون، كم������رادف لأ

مقاومة ال�ضتالب ورف�������س امل�ضتعمر. ولذا 

ن  ا�ضتح������ق فان������ون لقب »منظ������ر العنف«، لأ

منهجه التحليلي يربهن ال�ضريورة التاريخية، 

ويظهر القوة املحركة له������ذا العامل. يكتمل 

حتلي������ل البنية الجتماعية للب������الد املتخلفة 

ر�س« يف ف�ض������ل عن الثقافة  يف »معذب������و الأ

الوطني������ة، الذي يعال������ج دور الكاتب يف هذه 

الب������الد. فقد اأخ������ذ فان������ون يتفح�س جمال 

الالوعي اجلماع������ي الذي اأطرته ال�رصيالية، 

ث������م اجته نح������و ميتافيزيق������ا الوجودية، كي 

أو  ي�ض������ل يف النهاي������ة اإىل م�������رصح »العبثي« ا

»الالمعقول« والق�ض������ة اجلديدة. هذا يعني 

بالن�ضب������ة لبع�س الكتاب التواف������ق مع العامل 

يل ونظامه ال�ضو�ضيو ثقايف.  الآ

ياأخذ جمرى اللت������زام يف كتابات فانون 

أنه ينتقل من  م�ض������ارا ذا منحى ما، مبعن������ى ا

العفوي������ة املبا�������رصة يف »�ض������ود الب�������رصة« اإىل 

ر�س«. لقد  املمار�ضة الثوري������ة يف »معذبو الأ

اأو�ضح فانون العالقة الوثيقة املوجودة ب�ضكل 

خا�س بني اأدب امل�ضتعمر )بفتح امليم( و�ضيا�ضة 

امل�ضتعمر )بك�رص امليم(، وبني ب�ضورة خا�ضة 

ال������دور احلا�ضم للكات������ب والفنان يف جمتمع 

م�ضتغل )بفتح امليم(. ومل يركز يف حتليله على 

دب، بل  �ضلوبية والنحوية لهذا الأ الناحية الأ

حرى يف اأن يبني حمتواه وروحه،  مت�ض������ك بالأ

اللذي������ن يتطوران ب�ض������كل مرتافق مع �ضيا�ضة 
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امل�ضتعم������ر )بك�رص امليم(، ومع وعي امل�ضتعمر 

)بفتح امليم(.

وبنّي فانون ثالث مراحل هامة يف تطور 

وىل، يربهن املفكر  دب: يف املرحلة الأ هذا الأ

أن������ه ه�ضم ثقاف������ة املحتل. ويف  امل�ضتعم������ر، ا

املرحل������ة الثاني������ة، يكون امل�ضتعم������ر يف حالة 

ارتياب، ويقرر اأن يغو�س يف عامل الذكريات. 

ويف املرحل������ة الثالثة وهي مرحل������ة املعركة، 

وبعد اأن حاول امل�ضتعمر التال�ضي يف ال�ضعب، 

ن مبحاولة  أ الآ والتال�ض������ي مع ال�ضعب، يب������دا

دعم ال�ضع������ب ويتحول اإىل موق������ظ له. لقد 

ر�س«  تناول �ضارتر يف مقدمته عن »معذبو الأ

ه������ذا اجلانب، من زاوية حت������دي ال�ضتعمار 

ورف�ضه، ب�ضبب �ضيا�ضت������ه التع�ضفية دون اأن 

يب������ني مع ذل������ك، اأهمية حتلي������ل فانون لدور 

الكات������ب يف املد الث������وري. اإن الكاتب يج�ضد 

الثورة، معطياً لفن������ه ممار�ضة ثورية تن�ضجم 

مع حقيقة ال�ضع������ب. ويربر فانون بنف�ضه من 

جهة اأخرى، خ�ضو�ضية هذه النظرية معترباً 

)14(
املثل ال�ضيني منوذجاً. 

انطلق فانون يف ت�ض������وره ككاتب للثورة، 

ميان باأن الثورة حتم������ل اإىل النفو�س  م������ن الإ

الطه������ر، وي�ضتطيع املجتمع به������ا التحّرر من 

أثر الثورة  اأدران اجلمود والتخلف، هو يطبق ا

ومقت�ضياتها على املجتمع اجلزائري، مربزاً 

أو دور  ذاعة، ا دور املراأة يف هذه الثورة، دور الإ

الفدائي واأهميت������ه يف العمل الفدائي. يعترب 

اإبداع فان������ون معلماً هام������اً يف ت�ضكيل وعي 

النتيلجن�ضيا، الهادف، واملناه�س لال�ضتعمار 

آ�ضي������ا. وقد طرح  يف اجلزائ������ر واأفريقي������ا وا

م�ضكل������ة الزنوجة يف امل�ضتعم������رات، كم�ضكلة 

ن�ض������اين، وكم�ضكلة فقدان  اغرتاب للطبع الإ

�ضحاي������ا التميي������ز العرقي، للطب������ع الفردي 

ن�ضاني������ة. واأوىل اهتماماً فائقاً  والقيم������ة الإ

لفئة املثقفني والكت������اب عامة، الذين تفاقم 

اغرتابهم بفعل ال�ضتعمار. ومن هذا ال�ضعور 

ميكن للكات������ب النطالق م������ن اخل�ضو�ضية 

ن�ضانية اإىل العاملي������ة. فالغرتاب الفكري  الإ

للمثق������ف يف نظ������ر فانون، يتم جت������اوزه عن 

طريق اإدراك املثقف ملركب نق�ضه، وامتالكه 

ن�ضان العاملي. ملثل اأعلى اإن�ضاين لالإ

ويف ت�ضور فانون ميك������ن للكاتب جتاوز 

اغرتابه، من الدعوة اإىل التطهري الذاتي للوعي 

الثقايف، اإىل املطالب������ة مب�ضاركة املثقفني يف 

الكفاح ال�ضعبي والوطني، احلقيقي ال�ضامل، 

ال������ذي ي�ضحذ مفهوم امل�ضري امل�ضرتك، واملثل 

العليا والقيم اجلديدة. تنطوي اأعمال فانون 

على قيم������ة كبرية، كوثائ������ق اإن�ضانية و�ضوت 
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للع�������رص. لقد حتول فان������ون اإىل معرب �ضاطع 

ع������ن دراما النتيلجن�ضي������ا امل�ضتعمرة، ب�ضبب 

)15(
اغرتابها املزدوج. 

وق������د حتقق اإىل ح������د ما ه������ذا الت�ضور 

والوع������ي الثقايف، الذي ه������دف اإليه فانون، 

حي������ث اكت�ضبت م�ضاألة التوجه الثقايف للبالد 

يام  مغزى خا�ض������اً، وطرحت بح������دة منذ الأ

آراء فانون يف  وىل ل�ضتقالل اجلزائر. اإن ا الأ

أ  م�ض������اكل الثقافة الوطنية، هي جزء ل يتجزا

من »حما�ضة اإن�ضانية جديدة«. اعرتف لفانون 

ب�ضفت������ه كاتباً ع�ض������واً يف الن������ادي الفكري 

الفرن�ض������ي، يتميز يف ه������ذا املجال عن كتاب 

أدب������اء اآخرين مثل: �ضنغور، و�ضيزار، باأنه ل  وا

حزاب. لقد كانت  ينتمي اإىل اأي حزب من الأ

رادة  الثورة اجلزائرية فقط، الدور املحرك لإ

العم������ل املتمكنة من نف�ض������ه، وكانت الفر�ضة 

أدبياً  أتاحت ل������ه ميداناً عملياً وحتلياًل ا التي ا

و�ضيا�ضي������اً، وعجلت مبا كان يعتمل يف نف�ضه 

ووجدانه، من تغري وحتول اأحياناً يف ت�ضوره 

)16(
للعامل. 

وانتهت م�ضرية فانون »الكاتب«، و�رصعان 

ما اتخذ ا�ضمه بعداً عاملياً، وتكونت »مدر�ضة 

فانونية«. وبهذا اعترب بطاًل باملعنى الدرامي 

للكلمة. اإن ا�ضتعمار فرن�ضا للجزائر واأفريقيا، 

ه������و ال������ذي اأجنب فان������ون الكات������ب املكافح 

الث������وري، والن�ض������ال املناه�������س لال�ضتعمار، 

هو الذي اأجنب الكات������ب امللتزم اجلزائري، 

ذل������ك املنا�ض������ل املتغني بالث������ورة اجلزائرية 

فريقية. ولذلك ا�ضتطاع اأن يك�ضب هالة  والأ

�ضخ�ضية تاريخية. حقا لقد كان يعي�س بكل 

عواطفه وم�ضاعره لهي������ب الثورة، اإنه مل يكن 

لقاء �ضدفة لقد كان اختباري اإرادي، يندرج 

�ضمن اهتمامات������ه الفكرية التي حتولت اإىل 

ممار�ض������ة، وهدفا من اأج������ل حتقيق اإن�ضانية 

ن�ض������ان. فعاًل كان يعي�������س حالة »ت�ضوف«  الإ

)17(
ثوري واندفاع وحما�س.

اإن الق������راءة الدقيق������ة لكتاب������ات فانون، 

جتعلن������ا نلم�������س من خ������الل تفك������ريه، ومن 

خ������الل �ضخ�ضه ظاهرة هام������ة من الظواهر 

التي ت������الزم املثقف امللتزم، وه������ي املجابهة 

الثقافية لال�ضتعم������ار يف حماولته ا�ضتئ�ضال 

ال�ضخ�ضي������ة املعنوية الوطنية. واأول ما يلفت 

النظر يف كتابات فانون، هو ان�ضهاره بالثورة 

اجلزائرية، وما ترتب عن ذلك يف كتابته من 

عم������ق التحليل ومن اأح������كام قاطعة. ويف 6 

دي�ضم������رب 1961 تويف فرانز فانون، عن عمر 

يناهز �ضتة وثالثني �ضن������ة. وفعاًل فاجلزائر 

أثن������اء الثورة، فقامت  مل تن�������س ن�ضال فانون ا
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باإن�ضاء موؤ�ض�ض������ات با�ضمه. وكتب يف مقدمة 

ر�������س« ما يلي: »يف  كتاب������ه القّيم »معذبو الأ

و�ضاط املنا�ضلة  اجلزائر امل�ضتقل������ة، تلقت الأ

هذه الر�ضالة مبا�������رصة، حيث كانت تعرب عن 

قيمه������م وان�ضغالتهم املقلقة.. وحتول فانون 

�ضيئا ف�ضيئ������ا اإىل رمز اأعط������ى ا�ضمه ل�ضارع 

أ له فعاًل  ولثانوي������ة ومل�ضت�ضفى قدمي، ول يقرا

اإل القليل م������ن النا�س« - كما ت�ضري اإىل ذلك 

ال�ضي������دة �ض������ويل، �ضاحبة املقدم������ة للرتجمة 

 
)18(

العربية اجلديدة -. 

ذل������ك م������ا ميك������ن اأن يقال ع������ن فانون، 

الذي اآمن بالث������ورة اجلزائرية، واكت�ضف يف 

ن�ضانية  أبعادها الإ كتاباته واأعماله الن�ضالية ا

وتفتحه������ا. وق������د اأكدت ه������ذه الث������ورة بعد 

انت�ضاره������ا، ذلك التفتح الذي جذب فانون، 

وىل له. وهو  دبي������ة الأ ومنح������ت جائزته������ا الأ

حدث يوؤكد تعلق الث������ورة اجلزائرية بو�ضائج 

القراب������ة الفكرية واملعنوي������ة، التي يجب اأن 

تكون هي القراب������ة الوحيدة املعتربة يف نظر 

الثورة املظفرة.
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مل يتب������ق يف ذ�كرة �ل�سبي, من �سني طفولته, �إال �سور قليلة جتمعها �سوق 

أبيه ت�سغل �أحد �أطر�فها, من جهة �جلامع,  �حلي �ل�سغ������رة �لتي كانت دكان �

, حني يتخطى هذ� �لباب, يحاول �أن 
ُّ
قريب������اً من بابه �لعري�������ض. وكان �ل�سبي

������ى �لكلمات �ملحفورة يف �حلجر, من فوق �لقو�ض. وقد عرف, من بعد,  يتهجَّ

أيام �ملماليك  أنه������ا توؤرخ لبنائه, وتُع������رِّف با�سم بانيه �ملدفون يف رو�ق������ه, من � �

)بُرْدِب������ك(. وحفظ ملنربه مكانته �لتاريخية, �إذ كان �ُسنع يف �ملكان �لذي �ُسنع 

اأ�ضتاذ جامعي وباحث يف الرتاث العربي.

العمل الفني: الفنان علي الكفري .

❁

ò

من �شور احلياة يف احلّي ال�شعبي

❁
�شرت  د. عبد الكرمي الأ
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ق�صى ال������ذي �ُصلِّيت  في������ه منرب امل�صج������د الأ

وىل, بعد فتح بيت املقد�س,  فيه اجلمع������ة الأ

بح�صور فاحتها العظيم )�صالح الدين(, ومل 

يكن مثلها لغريه من منابر اجلوامع يف مدينة 

)حلب(.

كانت ال�صوق متتد امتداداً تقوم الدكاكني 

عل������ى جانبيه, ويت�ص������دره خمفر �صغري ي�صم 

بع�س رج������ال ال�رشطة, ويتف������رع من جانبيه 

حياء املجاورة,  امتدادان مثله, ينتهيان اإىل الأ

ويقف عندهما عاملمَ ال�صبي.

ث������م ل يذكر, بعده������ا, اإل ع������دداً قلياًل 

من النا�������س. كان بائعو احللي������ب من )حارة 

الب�صاتنة( � وهي ت�صم العاملني يف الب�صاتني 

القريبة من املدينة � ي�صطفُّون يف جانٍب من 

ال�صوق. ويقوم اأحد الُفرنني يف احلي, قريباً 

من البيوت اخل�صبي������ة التي بناها املهاجرون 

اكات  اها النا�س من حولهم: »برَّ رمن, و�صمَّ الأ

رم������ن«. ويق������وم الثاين يف و�ْص������ط ال�صوق.  الأ

ان من اأعمام ال�صبي. وميلكهما كليهما عمَّ

ول, ذكريات  كان������ت لل�صبي, يف الفرن الأ

يكاد الي������وم ل ي�صدق �صورتها الغريبة, فقد 

وج������د نف�ص������ه يوماً يجل�������س يف مدخله, عند 

ب�صطت������ه املك�صوفة »الطابون������ة« يبيع اخلبز, 

أ�صها م�صمار, يجرُّ  وبيده ع�ص������ا طويلة, يف را

رغفة اإليه لينقلها اإىل امليزان املن�ضوب  به الأ

ه، �ضاحب  أباه يقول: اإن عمَّ اأمامه. وكان �ضِمَع ا

الفرن، مل يرزق ولداً يعينه، فا�ضتعان بال�ضغري 

م������ن اأولد اأخيه! على اأن ال�ضبي كان فخوراً 

بعمله، يرى نف�ضه، وهو يوؤديه، ي�ضبه اأن يكون 

واحداً من رجال ال�ضوق العاملني فيه. 

وكان مقهى ال�ض������وق، ببابيه العري�ضني، 

يقوم اإىل جانب الف������رن، وميلكه عم ال�ضبي 

أي�ض������اً. ولل�ضب������ي في������ه طائف������ة اأخرى من  ا

الذكري������ات، ينه�������س م������ن خالله������ا دخ������ان 

النارجي������الت ال�ضابح يف �ضماء املقهى. دخله 

يوم������اً فراأى، يف �ض������دره، م�رصح������اً من�ضوباً 

يعتلي������ه رجل وجده ي�ضي������ح يف النا�س، وهو 

ينف�س يديه: 

أيتموه يف يدي،  - انظروا! الكي�س الذي را

جتدونه يف جيب هذا الواقف بالباب!

نظر ال�ضبي فراأى الرجل يُدخل يده يف 

جيب �رصوال������ه العري�س فيُخرج كي�س النقود 

منه!

أنه دخل »الربَّاكات« يوماً،  ويذكر ال�ضبي ا

فوجد النا�س فيها يعي�ضون على نحٍو مل يعرفه 

يف اأط������راف احل������ي. النا�س يف »ال������ربَّاكات« 

تختلط ح������دود بيوتهم، فال تف�ض������ل  بينها 

اإل قواط������ع رقيق������ة من اخل�ض������ب، وتتجاور 
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جمال�ضهم، ويق������رتب بع�ضها من بع�س. وقد 

م�ضى زم������ن طويل قب������ل اأن يحيط ال�ضبي 

خرى. بحقائق حياتهم، ويت�ضل بجوانبها الأ

ومل يغ������ادر بع�������س رجال ال�ض������وق ذاكرة 

أثر فيها  ال�ضبي، من بع������د. وكان لكل منهم ا

�ضحب������ه اإىل اليوم. فمنه������م )ال�ضيخ �ضالح(، 

������اب، الو�ضيء الوج������ه. كان ُكتَّابه  �ضيخ الُكتَّ

قريباً من باب اجلامع، اإىل جانب حو�س املاء 

امل�ضتطي������ل الذي يقف امل�ضلُّون على اأطرافه 

يتو�ضوؤون. وكانت ل������ه نافذة يطل منها على 

ولد  الطريق، ي�ضمع املارُّون منها اأ�ضوات الأ

وهم يرددون بع�س �ض������ور القراآن الق�ضرية. 

وكان������ت لل�ضيخ �ضالح ق�ضب������ة طويلة ميّدها 

طفال، ينقره������ا نقراً خفيفاً  ف������وق روؤو�س الأ

يات. ورمبا اختلطت  ������وا عن ترديد الآ اإذا تلهَّ

�ضوات يف اأطراف الُكتَّاب اختالطاً �ضديداً  الأ

دلَّ املارِّين، من جان������ب النافذة يف الطريق، 

اإىل مكانه.

ويذكر ال�ضبي اأي�ضاً )عفيفاً( الذي درج 

ماً  الرجال يف ال�ضوق على اأن ينادوه نداًء مرخَّ

كان ه������و نف�ضه ي�ضحك ل������ه: )عّفو(، يراهم 

يتحبب������ون به اإليه. كان من )حارة الب�ضاتنة(، 

واأهل������ه، من رج������ال ال�ضوق وباع������ة احلليب، 

ير�ضيه������م اأن يقبل������ه النا�س م������ن حولهم، يف 

ريَّة التي يظهر فيها وهو يقطع  ال�ض������ورة الزَّ

�ضود  ال�ض������وق رائحاً غادي������اً، يف �رصوال������ه الأ

العري�������س وقمي�ضه امل�ضقوق عند ال�ضدر. مل 

يكن يتاأخر عن عون م������ن يدعوه اإىل العون، 

وهو ي�ضيح ب�ضوته اخل�ضن ملبياً دعوته:

- هه... هه... ياهلل!

وموؤذن احلي )احلاج رحمو( الذي عرفه 

ال�ضبي، منذ طفولته، رجاًل �ضْمحاً، ير�ضى، 

وه������و ي�ضعد درج������ات املئذن������ة، اأن يلحق به 

ال�ضب������ي ويقف اإىل جانب������ه، يطلُّ على بيوت 

أذان������ه، ويتتبع �ض������داه. وقد  احل������ي، ي�ضمع ا

ي�ضتجيب ال�ضبي لدعوته، حني يدعوه اإليه، 

فيحمل������ه بيديه وي�ضعه عل������ى اأوىل درجات 

املئذنة، ويرتكه يت�ضلقها وراءه.

أبو اأحمد )اللولو( الذي �ضاعت عنه يف  وا

احلي �ضائعات عكوفه على تعاطي املخدرات. 

كانت ل������ه، اإىل جانب الف������رن، دكان �ضغرية، 

يعر�س اإىل جان������ب بابها بع�س اخَل�رصوات، 

ج�س بالنداء عليها.  ويرفع �ضوته العري�س الأ

مر يوم������اً، وهو ينادي على  وق������د �ضاق به الأ

ف������ردة حذائه  الباذجن������ان املعرو�س، فخلع 

حمر )ال�رصماية( واأخذ ي�رصبه بها،  كاأنه  الأ

يحّمله ذنب ك�ضاده، ويخفف عن نف�ضه بع�س 

اإح�ضا�ضه بالقهر.
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ويذكر، مع هوؤلء، 

الذي  عقي������ل(  أب������ا  )ا

فاأخذ  عقل������ه،  اأ�ضاع 

مي�ض������ي يف ال�ض������وق، 

ي������وؤذي  ل  هادئ������اً 

نف�ضه  يلُ������فُّ  اأح������داً، 

وجهها  ت  م������الأ بجبَّة 

َقع  الرُّ ألوان  ا وظهرها 

يناديه  وقد  املختلفة. 

ف������ال  احل������ي  اأولد 

يلتف������ت اإليهم. اأغرى 

يوماً،  هدووؤه   
َّ
ال�ضبي

بي������ه  لأ يغ�ض������ل  وكان 

علب������ة اللنب الفارغة، 

ة �ضغرية.  يحكُّ جدرانها الياب�ضة ب�ضكني حادَّ

آه  مقب������اًل، رفع ال�ضكني واأخذ يهّزها  فلما را

يف وجه������ه، فانقلبت �ضحنة الرجل، وهاج يف 

وجه������ه هياج������اً �ضديداً، فج������رى ال�ضبي يف 

أبو عقيل( علبة  ال�ضوق خوفاً من������ه، فحمل )ا

اللنب الفارغة وقذف به������ا، يريد اأن ي�ضيب 

أبو اأحم������د )اللولو( واقفاً يف  ال�ضبي. وكان ا

مقدمة دكان������ه، فوقعت يف بطن������ه، وانقلب 

آه ال�ضبي وهو يجري،  مل. ورا ي�ضي������ح م������ن الأ

أمل بطنه،  ووقع يف نف�ضه اأن ميوت الرجل من ا

أياماً �ضعبة، قبل اأن يخمد  فاأم�ضى بعده������ا ا

�ضدى احلادث يف ال�ضوق. 

وعرف ال�ضبي، من ن�ضاء ال�ضوق، اثنتني. 

وىل منهما مغنية يذكرها النا�س يف  كانت الأ

ال�ض������وق با�ض������م )اخلوجة(، وتُع������رف اأحياناً 

عرا�س،  با�ضمها: )بهية ال�ضودة(، تُغنِّي يف الأ

خ������رى. يُن�َضب لها،  ويف بع�س املنا�ضبات الأ

يف ح������ارات احل������ي املختلف������ة، »تخ������ت« من 

اخل�ضب، حتمي ظه������ره العوار�س اخل�ضبية، 

وتتحلَّ������ق العازف������ات من حول������ه، فتغنِّي فيه 



 ال�شعبي
ّ
من �شور احلياة يف احلي

43 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

د العازفات معها بع�س  أغ������اين خمتلفة، وتردِّ ا

مقاطعها.

أنه ح�������رص، وهو ل يعي  يذكر ال�ضب������ي ا

�ضياء وعياً �ضليماً، حفلًة يف )حارة  مع������اين الأ

د  الب�ضاتن������ة(، تداعت ن�ضاء احلي اإليها، وتردَّ

فيهن اأن )بهية ال�ضودة( �ضتغني فيها. ووجد 

ال�ضبي نف�ضه واقفاً على كر�ضي عري�س، يف 

اأر�سٍ وا�ضعٍة ُعرفت بها بيوت )الب�ضاتنة( التي 

متتلئ ع������ادًة بالَعنْز حني تقُدم مع اأهلها من 

ت �رصوعها باحلليب،  الب�ضاتني، وقد امت������الأ

لتُف������َرغ عن������د ال�ضباح الباك������ر، يف ال�ضطول 

الكبرية، ويقف بها اأ�ضحابها يف ال�ضوق، اأمام 

اجلدار الذي يقفون فيه.

ب������داأت )بهية ال�ضودة( تخ������رج من فتحة 

م بع�س  مهيَّاأة، فتقف عل������ى »التخت«، وتقدِّ

الو�ْض������الت الغنائية، وال�ضب������ي م�ضغول مبا 

حول������ه. حت������ى اإذا تقدم الليل وج������د الن�ضوةَ 

، من حوله، يتحّولن باأنظارهنَّ اإىل  جميَعه������نَّ

»التخت«، وق������د انت�ضبت فيه )بهية ال�ضودة( 

بقامتها الفارعة و�رصوالها العري�س وقمي�س 

ة  الرج������ال املفت������وح عند ال�ض������در، و»باحَلطَّ

أ�ضها، وبيده������ا لفافة تبغ  والِعق������ال« عل������ى را

ينت�������رص دخانه������ا من حوله������ا، وراحت تغني، 

أ�ضها عل������ى اجلانبني، وتنفث  وه������ي متيل برا

الدخان من فمها:

يني �صْحَطه »اأدِّ

اأهلل ْيدميْك

داوي را�صي لأْ

ي�صرترُ حرميك«

ظل ال�ضبي بعده������ا يذكر هذه الالزمة، 

وي�ضرتج������ع �ضورة )بهية ال�ض������ودة(، وهي يف 

�ضورة الرجال، تختم احلفل������ة، والن�ضاء من 

حولها ي�ضرتجعن الالزمة مع العازفات.

يام، وي�ضمع ال�ضبي، يف اإحدى  ثم مترُّ الأ

اللي������ايل، لَغطاً يف اأر�س الدار، فيُطلُّ عليها، 

بة،  لريى جمعاً من الن�ضوة، فيهن امراأة حمجَّ

أنها )بهية ال�ضودة( املغنِّية، وقد غادرت  عرف ا

 يطيل النظر 
ُّ
وىل. تقدم ال�ضب������ي �ضريته������ا الأ

مرة، لطيف التكوين،  اإليها: وج������ٌه ظاهر ال�ضُّ

������ت به فرفع������ت ب�رصها اإلي������ه: عينان  ح�ضَّ
اأ

أتعبهما ال�ضهر الطويل واإن مل يذهب مبعاين  ا

النظ������رة احلاني������ة فيهما. وع������رف ال�ضبي، 

م������ن بعد، اأن )بهية ال�ض������ودة( مل تعرف زوجاً 

يرعاها، وُحرمت من ولٍد ت�ضمه اإليها!

وكانت الثاني������ة )لُونه( ال�ضبية امل�ضيحية 

اجلميل������ة. كانت تقف اأحيان������اً على الدكان، 

وال�ضبي فيها، ت�ضرتي التوت، فيحار ال�ضبي 
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يف اإكرامه������ا، ويتاأنق يف ت�ضكي������ل ما ت�ضرتيه 

وتزيينه، واختيار اأح�ضن ما عنده لها!

أي�ضاً، من رجال ال�ضوق،  وعرف ال�ضبي ا

اأعمامه واأقاربه. منهم من ُعني بالِكتاب، مثل 

)ال�ضيخ اإبراهيم( ال������ذي ين�رصف، يف دكانه 

ال�ضغ������رية، اإىل جتليد امل�ضاح������ف والكتب، 

وي������رتدد عليه ال�ضبي، بعد اأن دخل املدر�ضة، 

ي�ضاأله اأن يرمِّ له بع�س الكتب املمزقة. 

آخ������ر، كان يجمع،  أقارب������ه رج������ل ا وم������ن ا

من حول������ه، بع�س رجال احل������ي يكلِّمهم يف 

اللغ������ة! وقد �ضمع������ه ال�ضبي يوم������اً ي�ضحح 

له������م ا�ضم »الفاأرة«، يزع������م اأن النا�س تخطئ 

نها تفّر بنف�ضها  ة«، لأ فيه، فاإمنا هي »الف������ارَّ

ممن يريد اأن ي�ضيدها! وكان جميل اخلط، 

أنه دخ������ل ُكتَّاب احلي، فخطَّ  يذكر ال�ضبي ا

ية الكرمية  على الل������وح املن�ضوب فيه اأول الآ

»ق....والقراآن املجيد«، فكان يف النا�س َمن 

ية م������ن نافذة الُكتَّاب،  أ�ضه يتملَّى الآ يدي������ر را

خمطوط������ًة عل������ى اللوح. ويلحظه������م ال�ضبي 

فيداخله اإح�ضا�س عميق بالزهو!

وعرف من اأقاربه �ضيوخ������اً كان بع�ضهم 

ُمُّ امل�ضلِّني. 
ذان، وبع�ضهم يوؤ ين�������رصف اإىل الأ

كان )ال�ضيخ اإ�ضماعيل( يوؤم امل�ضلني يف جامع 

م«،  أه������ل احلي، »باملع�ضَّ �ضغري يُعرف، عند ا

ح������د �ضي������وخ  كان، فيم������ا م�ض������ى، زاوي������ًة لأ

������م«. وكان يرتدد  ������ب »باملعظَّ املت�ضوف������ة، يلقَّ

أي�ضاً عل������ى جامع »العثمانية«، خارج احلي،  ا

أبواب حل������ب القدمية )باب  قريب������اً من اأحد ا

أي������ام الدولة العثمانية، يح�رص  الن�رص(، بُني ا

درو�س النحو، وينقل اإلينا بع�س ما ي�ضهد من 

طرائفها. حكى لن������ا يوماً اأن اأحد املتعلمني، 

�ضاأل زميله، يريد، م������ن �ضوؤاله،  وجه ال�رصع 

وحده: 

- »اأيف اهلل �ضك«؟ 

فرد زميله، وقد انحرف، دون ق�ضٍد، عن 

مق�ضد زميله ال�ضائل، اإىل م�ضائل النحو: 

- »يف امل�ضاألة وجهان«! 

و�ضمعه الطلب������ة من حوله، فارمَتوا عليه 

بنعالهم!

ة ال�ضبي.  كان ال�ضي������خ اإ�ضماعيل زوج عمَّ

�ضتاذ الدكتور، من بعد،  وكان ابنه �ضربي � الأ

أن�ضئت يف  داب، حني ا ول لكلية الآ العمي������د الأ

جامعة حلب � ينقل اإلينا، وهو ي�ضحك، بع�س 

أبيه. ولك������ن )ال�ضيخ اإ�ضماعيل(  الطرف عن ا

كان معروفاً بطيبته اخلارقة يف احلي، يهب 

�ضائله م������ا يف جيبه دون تردد! وكان ال�ضبي 

واأخواه يلجوؤون اإليه، اإذا نزلوا حّمام ال�ضوق، 

فيت������وىل غ�ضل روؤو�ضه������م وتنظيفها، ويهيئهم 

للخروج!
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 جمايٌن يف 
ٌ
وكان لول������ده )�ض������ربي( كر�ضي

ثانوي������ة املدينة، فكان يح�رص اإىل البيت، مرة 

 
َّ
�ضبوع. وقد �ضحب������ْت ال�ضبي واح������دة يف الأ

عمتُه يوم������اً، مع جْمٍع من الن�ضوة، اإىل مْقرُبة 

 عمتَه 
ُّ
قريب������ة من الثانوي������ة، فلمح ال�ضب������ي

ن حوله������ا وتطي������ل النظر يف  تن�������رصف عمَّ

جدرانها، فعرف اأن حنينها اإىل ولدها غلبها 

على نف�ضها، فقطعها عن الن�ضاء من حولها.

ة قريباً من بيت ال�ضبي.  وكان بيت العمَّ

فكان اإذا اعتلى �ضطح������ه اأ�رصف على بيتها، 

، بع�ضها ببع�س،  للت�ضاق البيوت، يف احليِّ

فريى »تنكات« الف������لِّ يف اأر�س الدار، ويرى، 

اأحيان������اً، ابن عمته )�ض������ربي( يتخذ جمل�ضه 

أ فيه. وقد  قريب������اً منها، ويف يده كت������اب يقرا

عِلقْت هذه الذكرى بنف�س ال�ضبي، ل تفارقه 

اإىل اليوم، فقد كانت �ضحبته لبن عمته، من 

بعد، طويلة موؤثِّرة!

اأما )ال�ضيخ عمر(، اأخو )ال�ضيخ اإ�ضماعيل(، 

ذان يف جامع احلي املجاور.  فكان يرف������ع الأ

ج ابنته من  ن زوَّ
وكان قريباً من ال�ضبي، بعد اأ

كرب. فكان ال�ضبي يرتدد على  اأخي ال�ضبي الأ

جامع احلي، مع ولد ال�ضيخ، يق�ضيان بع�س 

ما�ضي فيه. وكان يح�سُّ الرهبة حني يخلو  الأ

اجلامع م������ن امل�ضلِّني، وتغ�ض������اه ظلمة الليل 

و�ضكونه.

وكان )ال�ضيخ عم������ر(، يف رم�ضان، يتوىل 

أه������ل احل������ي يف �ضاع������ات ال�ضَحر،  اإيق������اظ ا

أبوابهم وبيده  ليتناولوا �ضحورهم. يقف على ا

طبل������ة �ضغرية ي�رصب عليها، فيناديهم � على 

رين يف حلب � باأ�ضمائهم، �ضغاراً  عادة امل�ضحِّ

وكباراً، يدعوهم اإىل تناول ال�ضحور، قبل اأن 

أَ يوم  م�ضاك عن الطعام، ويبدا حتني �ضاعة الإ

جديد م������ن رم�ضان. وله������ذه ال�ضاعة ذكرى 

ثوه اأن مولده  خا�ضة عند ال�ضب������ي، فقد حدَّ

كان يف مث������ل هذه ال�ضاع������ة، وقد و�ضل نداء 

أبو  ر اإليهم، ووقف على الباب، فدعاه ا امل�ضحِّ

أ�ضماء  ال�ضبي اأن ي�ضيف ا�ض������م ال�ضبي اإىل ا

اأهل البيت!

ويذك������ر ال�ضبي اأن فرحته بهذه ال�ضاعة، 

من������ذ وعى م������ا حوله، كان������ت ل تغيب عمن 

حوله. وقد دع������اه )ال�ضيخ عمر( مرة اإىل اأن 

يرافقه ويت������وىل معه اإيق������اظ النائمني، فلم 

يتاأخ������ر ع������ن ال�ضتجابة، ووق������ف معه على 

بواب، يناديهم باأ�ضمائهم! الأ

ث������م ُفجع )ال�ضي������خ عمر( بوف������اة زوجته 

)اأمينة(، وكانت تعاين من مر�س ال�ضل. وقد 

هل من  احتجب������ت، ب�ضببه، عن خمالط������ة الأ
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حولها. ويذكر ال�ضب������ي، على نحٍو غام�س، 

أن������ه راآها م������رة، من خالل زج������اج النافذة،  ا

تقطع البي������ت الذي ُحجبت في������ه، فتداركه 

ه حني  أ�ض������ًى غام�س ما يزال اإىل اليوم يُح�ضُّ ا

يذكره������ا. وتطلَّ������ع )ال�ضيخ عم������ر(، بعدها، 

د ا�ضمها على م�ضمع  أٍة عرفها، ت������ردَّ اإىل امرا

ال�ضبي مراٍت كثرية»: )عزيزة(!

ولك������ْن كان ل ب������د اأن مي�ض������ي العام كله 

على وف������اة )اأمينة(، قب������ل اأن يدخل )ال�ضيخ 

عمر( بزوجته اجلدي������دة. فلما م�ضى العام 

كان )ال�ضي������خ عم������ر( قد تغ������ريت �ضورته يف 

أع������ني النا�س من حوله، فبدوؤوا يتناولونه يف  ا

أ يرتدي  اأحاديثهم و�ضَمرهم. يقولون: اإنه بدا

البنط������ال � وكان لبا�ضاً حديث������اً عندهم � من 

حتت اجلبة، ويتاأنق يف اختيار القمي�س من 

فوق������ه. ثم �ضمعهم يقول������ون: اإنه يطرق على 

)عزيزة( الباب، فاإذا ت�ضاءلْت، ِمن ورائه: 

- »َمن الطارق«؟ 

اأجاب ال�ضيخ ب�ضوت ناعم: 

- »عمر الع�ضفور«!

وكان ع������مُّ ال�ضبي، �ضاح������َب فرن احلي 

ول ال������ذي عم������ل ال�ضبي في������ه، قريباً من  الأ

)الربَّاكات(، حادَّ املزاج، تربز اإحدى ع�ضالت 

رقبت������ه، اإذا غ�ضب، دللًة على بلوغه اأق�ضى 

درجات النفع������ال! وقد غ�ض������ب يوماً على 

العامل الذي يق������ف عند فتحة »بيت النار«، 

يُدخ������ل، على طرحته الطويلة، اأرغفة اخلبز 

ويقلِّبها فيه. فهجم يريد اأن يُدخله فيه، ول 

يقبل اأن يُراَجع فيما نواه! ثم مل ي�ضكن غ�ضبه 

������ل رجال ال�ض������وق، ف�ضفعوا  اإل بع������د اأن تدخَّ

للعامل عنده.

وكان اتخذ لنف�ضه زوجًة م�ضيحية، اأعلنت 

لقاب  اإ�ضالمه������ا. وكانت بارع������ة يف �ضنع الأ

������ت اأحدهم  ولد احل������ي. وه������ي التي �ضمَّ لأ

خ������ر )حفتونة(، واأولداً  ت الآ )بقبوق(، و�ضمَّ

اآخرين يف ال�ضوق. 

خر، يف فرن احلي القائم  ه الآ ومل يكن لعمِّ

يف و�ْض������ط ال�ضوق، مثُل هذا امل������زاج احلاد. 

وكان ل������ه ولدان، يذكر ال�ضب������ي اأن اأكربهما 

انت�������رص له حني راأى  واحداً من رجال احلي 

ة بوحدة الن�ضب! ي�رصبه، فاأخذته العزَّ

�������رصة يف احلي،  ثم يتبق������ى من رجال الأ

ول �ضاحب  ممن يذكرهم ال�ضبي، عّمان: الأ

 ال�ضبي، 
ّ
املقه������ى يف احليِّ القريب م������ن حي

وكان رج������اًل كرمياً عزيز النف�س، يومل لرجال 

ول من  حيِّه وليمة �ضخمة، يف �ضباح اليوم الأ

أيام العيد. وق������د دخل ال�ضبي يوماً بيته يف  ا

مثل هذه ال�ضاعة، وجل�س اإىل مائدته.
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خر  كان طوي������اًل عري�ض������اً مثل الع������م الآ

�ضاحب فرن احلي الث������اين، ولكنه كان قوي 

�رصة. يذك������ر ال�ضبي  ح�ضا�������س بوح������دة الأ الإ

أنه اأو�ضاه مرة ب������اأن يجمع لبنه بع�س كتبه  ا

املدر�ضي������ة، وكان ال�ضبي يعم������ل، يف اأول كل 

�ضن������ة در�ضية، يف �������رصاء الكت������ب امل�ضتعملة 

وبيعه������ا يف امليدان الوا�ضع، عند با�ضورة باب 

املدينة القدمية )باب الن�رص(، وهذه واحدة 

من ذكريات ال�ضبا، مل تكن تفارقه يف كل مرة 

يجتاز فيها هذا امليدان!

ه �ضم يده حينذاك  يذك������ر ال�ضبي اأن عمَّ

أب������ى اإل اأن يدف������ع لبن اأخيه  اإىل �ض������دره، وا

أثم������ان الكتب. وكان������ت له، عن������د ال�ضبي،  ا

مكُرم������ات يذكرها حني ي�ضح������ب رفاقه اإىل 

املقهى، ي�ضغل������ون اأحد جمال�ض������ه، فيوافيهم 

عم������ه باأقداح ال�ضاي اإكرام������اً له، يف ح�ضور 

رفاقه ال�ضغار.

اأعمام������ه،  اأ�ضغ������ر  الث������اين كان  والع������م 

افتت������ح لنف�ضه دكان������اً يف ال�ض������وق يبيع فيها 

�س. يقف، وبي������ده املغرفة، على  الفول املدمَّ

ة(، ي�ض������بُّ الفول، وي�ضيف اإليه  راأ�س )اجلرَّ

حما�س والتوابل.  ملحقاته من الأ

وكان رج������ال البلدية املوَكل������ون بفح�س 

حما�������س والتوابل،  م للنا�������س من الأ م������ا يُقدَّ

�س،  ي������زورون الدكاكني التي تبيع الفول املدمَّ

ها  يطمئنون اإىل التزام رجالها ب�ضالمة موادِّ

واأحما�ضها، ويحملون معه������م، اأحياناً، عّينة 

م������ن احلم�س يتولَّ������ون حتليله������ا يف املعامل 

املخ�ض�ض������ة، خوفاً م������ن اأن يُكتفى فيه مبلح 

الليمون!

و�ضم������ع ال�ضب������ي اأن رج������اًل م������ن هوؤلء 

ه وهو ي�ض������بُّ الفول، ي�ضاأله  الرجال زار عمَّ

ع������ن طبيعة احلم�������س الذي ي�ضبُّ������ه فوقه. 

، فاأخرج،  أنه مل يطمئن اإىل جواب العمِّ ويبدو ا

م������ن حمفظته، زجاجة �ضغرية يريد اأن ياأخذ 

، فا�ضطنع الغ�ضب  عّينًة منه. وحلظ������ه العمُّ

ال�ضديد، وحمل اإن������اء احلم�س كله ف�ضفحه 

أة  ر�������س، يف احتجاج �ضارخ على جرا على الأ

رجل البلدية يف تكذيبه!

ولكنه، اإىل هذا، كان رجاًل طيباً، حمبوباً 

من رج������ال احل������ي. وكان له ول������دان، طاب 

حدهم������ا اأن ي�ضري وحت������ت اإبطه كومة من  لأ

أنه من النخبة املثقفة!  اجلرائد، يُظهر ا

❁    ❁    ❁

كان هذا هو ع������امَل ال�ضبي الذي اأم�ضى 

وىل، قب������ل اأن يدخل  في������ه �ضني طفولت������ه الأ
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ْت وقائُعه������ا َدْور �ضباه  املدر�ض������ة. وقد م������الأ

ول، فل������م يفارق فيه عامَل احلي، واإن فارق  الأ

حياء القريبة. حدوده اإىل الأ

أنه يطيب له الي������وم اأن يزور �ضوق  عل������ى ا

احلي، فيقطَع طرقاته، ويتتبع ذكرياته فيه، 

فينظر يف دكاكينه، ويزور الفرن الذي جل�س 

يبيع فيه اخلبز، ويقف على دكان عمه التي 

�س، ويدخل اخلان  كان يبيع فيها الفول املدمَّ

الوا�ض������ع ال������ذي كان يجم������ع دوابَّ احلي يف 

اللي������ل، ويتاأمل املخفر الذي يقوم يف �ضدره، 

والف�ضحة التي كان يلعب فيها! 

وقد يقطع الطري������ق اإىل الزقاق الطويل 

الذي يق������وم فيه بيته، فيقف يتاأمل اأحجاره، 

يتمنى اأن تتاح له زيارة البيت الذي ولد ون�ضاأ 

في������ه، فيدخل غرفه، وي�ضعد درجه، ويذكر، 

عند كل زاوية من زواياه، موقفاً وقفه فيها.

ألي�س، اإىل الن�ضاأة يف  وي�ضاأل نف�ضه اأحياناً: ا

هذا احلي، يع������ود ميله العميق اإىل الب�ضاطة 

�ضياء، ونف������وره من التكلف لها،  يف تن������اول الأ

ورعايته الدائمة للعمل مهما اأزرى ب�ضاحبه، 

خر  ألفته لالآ أو قلَّ������ل من �ضاأنه؟ األ تعود اإليه ا ا

مهم������ا بدا خمتلف������اً عنه، وَقبول������ه له و�ضعيه 

�ضدقائه وجريانه  خ������اَء لأ أمل يعلِّمه الإ اإلي������ه؟ ا

أمل  ولو خالف������وه الراأي اأو خالف������وه العقيدة؟ ا

يكن للجوار، يف ه������ذا احلي، على عك�س ما 

حياء احلديثة، معنى  يراه الي������وم يف جرية الأ

ح�ضا�س بروابط القربى؟ بها من قوة الإ يقرِّ

يكاد، وهو ينظر الي������وم يف ال�ضوق، يرى 

رجالها واحداً واح������داً: يرى )اللولو(، ويرى 

أبوفت������اق( و )القوجلي( و  أبو را�ض������ني( و )ا )ا

)بقب������وق( و )حفتونة( و )ال�ضاه( و )هنُّود( و 

أمل يلجاأ  وكة( وَمن يل������وُذ بهم. ا ������و( و )حمُّ )عفُّ

أمل يختب������ئ يف بع�������س بيوتهم، ومن  اإليه������م؟ ا

ورائه َمن يطلبه وي�ض������األ عنه؟ اأمل ميتح املاء 

من بئر اجلام������ع، يف كل يوم مرتني، وي�ضبه 

بري������ق ال�ضغري ال������ذي يحمله معه من  يف الإ

أل������ه ال�ضقيا من  أبي������ه، في�ضقي َمن ي�ضا دكان ا

رجال احلي؟

أنهكه  أمل يدلف اإىل »ِقبلّية« اجلامع، وقد ا ا

ولد يف ال�ضوق، في�ضتلقي على  اجلري مع الأ

بُ�ُضطه������ا، بعد اأن يطوي ح������ذاءه ليجعل منه 

أ�ضه؟  ها حتت را و�ضادة يد�ضَّ

أمل يتملَّ بيوت احلي، بيتاً بيتاً، وهو يطلُّ  ا

م������ن املئذن������ة، وي�ضاأْل )احل������اج رحمو( عمن 

يرى م������ن اأ�ضحابها، ويناديهم اأحياناً باأ�ضماء 

اأولدهم؟
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أ�ضماء  أمل يخ������طَّ عل������ى ج������دران احل������ي ا ا

������ب منها ر�ضائل يهديها  و�ضفاٍت وجماًل يركِّ

اإىل بع�سٍ من رفاقه واأولد جريانه فيه؟

أمل يرك������ب ال�ضط������ح يف بيته، يف رم�ضان،  ا

وق������د اأِزف وق������ت املغرب، وياأخ������ذ ينظر يف 

مئذن������ة اجلام������ع، وي�ضيح فيه������م، وهو يلوِّح 

بيديه: 

، �ضعلْت«؟  - »�ضعلْت، لأ

ن، من هذه املواقف واملَ�ضاهد يف  أمل تتكوَّ ا

�ضوق احلي، وما خلَّفت يف نف�س ال�ضبي من 

حا�ضي�س، حقائق احلياة التي ن�ضاأ  املعاين والأ

عليها، وظل يحن اإليها من بعد؟.

¥µ
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متهيد:

تية:  �سباب الآ يكت�سب العدوان aggression اأهميته يف حياتنا للأ

ننا منار�سه يف �سلوكنا اليومي دون اأن ندري اأحياناً، ونقع �سحية له  اأولً: لأ

ونعاين من تاأثرياته دون اأن نعرف م�سدراً لهذه املعاناة يف اأحيان اأخرى. 

يجابية وال�سلبي������ة، ال�سارة  ن الكثري م������ن املظاهر ال�سلوكي������ة الإ ثاني������اً: لأ

أ�سا�ساً فيها. واملحزنة، اللذة واملوؤملة يوؤدي العدوان دوراً ا

ا�ضت�ضاري يف الطب النف�ضي من العراق ال�ضقيق.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁

ò

ن�ســــان والعــــــدوان الإ

❁
د. طه النعمة
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ن الكثري من الطقو�س واملرا�سيم    ثالثاً: لأ

والتقالي������د والع������ادات والقوان������ن هي نتاج 

أننا جنهل  للعدوان اأو وجدت بتاأثري منه، رغم ا

يجابي الهام الذي يوؤديه  أو نتجاهل الدور الإ ا

الع������دوان يف حياتنا الجتماعية وما ي�سيفه 

هذا الدور عليها من غنى وتنوع.

ن الع������دوان يتخ������ذ، يف اأحيان  رابع������اً: لأ

كثرية، مظاهر بالغة العنف يف العالقات بن 

ن�سان يكاد  الب�������ر لدرجة يقال فيه������ا اإن الإ

يك������ون احليوان »الراقي« الوحيد الذي يقوم 

أبناء نوع������ه على نحو متعمد وخمطط  بقتل ا

 
)1(
له.

»�سيكولوجية«  معطي������ات  ن  لأ خام�س������اً: 

الع������دوان حتت������ل مكان������اً ب������ارزاً يف التعامل 

النف�س������ي على امل�ستوي������ن التعبوي وال�سوقي 

أُ�سطلح عل������ى ت�سميته احلرب  يف جم������ال ما ا

النف�سية. 

�ساد�س������اً: غالب������اً م������ا يت������م اخللط بن 

اأحدهما  العدوان والعنف بحي������ث ي�ستخدم 

خر، واحل������ال اإن العنف  أن������ه م������رادف لالآ وكا

ق������د يكون اأحد املظاهر العديدة للعدوان اإل 

أ�سد اأعمال  أنه لي�������س املظهر الوحيد، اإذ اإن ا ا

العنف فتكاً ميكن اأن ترتكب دون اأن ترافقها 

أو دواف������ع عدوانية، وخري مثال  أية م�ضاعر ا ا

عل������ى ذلك ما يق������وم به القتل������ة املحرتفون. 

وباملقابل فاإن الكث������ري من الأمناط ال�ضلوكية 

والجتاه������ات التي تخدم اأهداف������اً عدوانية 

والنفعالت املعربة عن������ه ل تت�ضم البّته باأية 

مظاهر للعنف.

أننا يف حماولتنا  �ضارة هنا اإىل ا ل بد من الإ

اإلقاء ال�ضوء على العدوان، فيما ياأتي، �ضوف 

ن�ض������ان بح�ضبانه جزءاً  يج������ري النظر اإىل الإ

أ م������ن العامل الطبيع������ي تنطبق عليه  ل يتجزا

القواعد والقوانني ذاتها املنطبقة على جميع 

ن�ضاق احلية يف ذلك العامل. الأ

ما العدوان؟

جاء الهتمام بالع������دوان متاأخراً ن�ضبياً، 

كم������ا اإن املوق������ف منه عك�س، من������ذ البداية، 

التف�ضريات املتعار�ضة التي تتبناها املدار�س 

الفكري������ة املختلفة. فموقف ال�ضلوكيني يت�ضم 

أي�ض������ا بالب�ضاط������ة، اإذ اإن  بالو�ض������وح ولكن ا

لل�ضلوكي������ني التقليدي������ني راأي معروف مفاده 

ن�ض������ان يول������د �ضفحة بي�ض������اء متلوؤها  اأن الإ

فيم������ا بعد خطوط الت�رصي������ط والتعلم، وبذا 

فالع������دوان مكت�ضب ويتم تعلم������ه من البيئة. 

اإل اأن ال�ضلوكي������ني املحدثني وال�ضيكولوجيني 
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التجريبيني وجدوا اأن ه������ذا التف�ضري موغل 

يف التب�ضي������ط، فخ������رج دولرد وم�ضاع������داه 

دوب وميل������ر يف اأواخر الثالثينات مبقولتهم 

. وال�ضيغة 
)2(

حباط والعدوان ال�ضهرية حول الإ

حباط- العدوان هي اأن  املب�ضطة ملو�ضوعه الإ

أو ال�ضتعداد  حباط ينتج حالة من التاأهب ا الإ

لفعل عدواين واإنَّ كل �ضلوك عدواين لبد اأن 

حباط. يكون م�ضبوقا بقدر من الإ

�ضيط������رت ه������ذه املقولة، خ������الل العقود 

الثالثة الالحقة لظهوره������ا، على اجتاهات 

البح������وث والدرا�ض������ات الت������ي حاول������ت فهم 

أ�ضهم يف ت�ضليط  الع������دوان يف املخترب، مم������ا ا

�ضتجابة  ال�ضوء على اجلوان������ب الف�ضلجية لإ

الع������دوان. ورغم احلما�ض������ة التي قوبلت بها 

أّن بريقها اأخذ يخبو تدريجياً  مر اإل ا اأول الأ

بتاأثري من الكت�ضافات احلديثة والتف�ضريات 

حياء  املثرية القادمة من العلوم الع�ضبية والأ

يثولوجيا وبال�ضتناد اإىل املبادئ  الن�ضوئية والإ

القدمية املتجددة للتحليل النف�ضي. وليتحدد 

أن������ه يوج������د حال������ة م������ن  حب������اط يف ا دور الإ

ال�ضتعداد للع������دوان، دون اأن يكون ال�ضلوك 

حباط. العدواين م�رصوطاً بوجود الإ

وعلى الرغم من اأن التحليل النف�ضي فتح 

الباب لدرا�ضة الال�ضعور وا�ضتك�ضاف الدوافع 

ولي������ة املختلف������ة، ورغم الب�ض������رية النفاذة  الأ

ب������ي التحليل النف�ضي،  واملالحظ������ة الثاقبة لأ

يرو�ضية« ومذهبه  أنه ب�ضبب نظرت������ه »الإ اإل ا

املثنوي، اأخط������اأ طريقاً كانت ميكن اأن تكون 

ممهدة نحو الريادة يف اإعطائنا فهما حقيقيا 

للعدوان، رغم اقرتاب������ه ال�ضديد من ذلك يف 

بع�س موؤلفاته املتاأخرة. 

أقلق������ت �ضيجمند فروي������د مظاهر  لق������د ا

العدوان التي كان يلقاها يف كل عطفه خالل 

عمل������ه حملاًل ويف مالحظته ملجريات احلياة 

اليومي������ة. فل������م يجد منا�ضا م������ن العرتاف 

مر. ولكن  بوج������ود داف������ع اأويل وراء ه������ذا الأ

أو الغريزة لديه يوؤدي اإ�ضباعها  ويل ا الدافع الأ

اإىل خف�س التوتر )اللذة( بينما هذه الغريزة، 

آثارها، مك������درة وموؤملة. من هنا  كم������ا �ضاهد ا

أث������ره بالجتاهات العلمية  قادت������ه مثنويته وتا

ال�ضائدة يف ع�رصه -خ�ضو�ضاً فهمه للقانون 

 )3(
نرتوبي« الثاين »للديناميكا احلرارية« و»الإ

- اإىل اأن يطل������ق على ه������ذه الغريزة غريزة 

امل������وت )ثاناتو�س( يف مقاب������ل غريزة احلياة 

)ايرو�������س(. وافرت�س اأن ه������ذه الغريزة التي 

ي�ض������كل العدوان اأح������د مظاهرها تعمل على 
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اإعادة الكائن احلي اإىل احلالة ال�ضابقة 

لت�ض������كل احلي������اة، اإذ اإن املوت والتحلل 

أ�ضكال احلياة  هو العاقبة النهائية لكل ا

الع�ضوية.

أنه  آدلر يف ا لفرد ا ويعود الف�ض������ل لأ

أ�ضار اإىل اأن اإحدى اأهم القوى  اأول من ا

ن�ضان ه������ي النزوع اإىل  الت������ي حترك الإ

�ضارة  ال�ضيطرة وتوكيد الذات، وهذه الإ

�ضتكون لحقا اإح������دى املعامل امل�ضاعدة 

على فهم الظاهرة النف�ضية العدوانية. 

اإل اأن ع������دم قدرت������ه عل������ى ربط هذا 

طار العام للقوى  الكت�ضاف اله������ام بالإ

الغريزي������ة الن�ضوئية ق������اده نحو منحى 

اأقرب اإىل الفل�ضفة منه اإىل العلم.

ورمب������ا يك������ون م������ن املث������ري للتاأمل 

اأن يبت������دع كارل كو�ضتاف يون������غ وهو املثايل 

النزعة، الفكرة القائلة باأن النف�س الب�رصية، 

كما ه������و حال الكائ������ن الب�������رصي الع�ضوي، 

مرت ومت������ر مبراحل ن�ض������وء وا�ضتحالة، واأن 

وىل والتجرب������ة النف�ضية املمتدة  البدايات الأ

عرب الزمان للنوع الب�������رصي خمزونة بكاملها 

أ�ضم������اه بالال�ضعور اجلمعي. واأن هذا  يف ما ا

الال�ضعور ال�ض������اليل البدائي، مبا ميتلك من 

�ضل يف تكوين احلياة  تنوع وب�ضرية، ه������و الأ

النف�ضية للفرد ويف قيادتها.

رمب������ا يعطين������ا ما تقدم فك������رة عما كان 

أنهم  باإمكان هوؤلء املفكرين الثالثة فعله لو ا

ا�ضتمروا يف العمل �ضوية! لقد كانت اأمامهم 

اأحجي������ة، كتلك الت������ي واجه������ت العميان يف 

الق�ضة املعروفة، وقد اأم�ضك كل واحد منهم 

جزءاً م������ن احلل، اإل اأن العن������اد اإ�ضافة اإىل 

الرغب������ة يف توكيد ال������ذات، وهذه مفارقة ل 

تخلو من مغزى، منعت اجتماعهم والت�ضال 
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فيما بينهم منذ افرتاقهم التاريخي يف بداية 

العقد الثاين من القرن املن�رصم.

عل������ى العم������وم، ع������ّد التحلي������ل النف�ضي 

الع������دوان، ابتداًء، انحرافاً عن ال�ضواء يتعني 

التعام������ل معه عالجياً، ثم ع������ده، فيما بعد، 

نزعًة غري مرغوب بها. ومل ينتبه اإىل �رصورته 

ج������زءاً م������ن ال������رتاث البيولوج������ي احلافظ 

للحياة واملط������ور لها اإل يف وقت متاأخر. لذا 

ويل للتحلي������ل النف�ضي مل يختلف  فاملوقف الأ

كثرياً عن مواقف ال�ضيكولوجيني التقليديني 

من �ضلوكي������ني وجتريبيني. فه������م مل ي�ضريوا، 

على �ضبي������ل املثال، اإىل اإمكانية الق�ضاء على 

أو تعديله بالتعلم اأو احلد  الباع������ث اجلن�ضي ا

نهم اعتقدوا  �ضباع اجلن�ضي، لأ من مكافاآت الإ

اأن اجلن�س اإيجابي بينما العدوان �ضلبي وهنا 

أ�ضا�س اللتبا�س. يكمن، يف اعتقادنا، ا

وعل������ى الرغ������م من اأن قلة م������ن املحللني 

النف�ضاني������ني تقبلوا مو�ضوع������ة غريزة املوت 

الفرويدي������ة، اإّل اإنهم وب������دون ا�ضتثناء التفوا 

ح������ول املفه������وم القائل باأن الع������دوان غريزة 

آنذاك، باأن هذا املفهوم  رئي�ضية مع اإقرارهم، ا

من �ضاأنه اإث������ارة مع�ض������الت عملية ونظرية 

هامة. اإذ بعد اأن ق������دم فرويد مفهومه هذا 

ر�س  يف العام 1920، عّد العدوان واقعا يف الأ

امل�ضرتكة بني اجل�ضمي والنف�ضي اأو ما ميكن 

ع������ّده ظاهرة ج�ضم- نف�ضي������ة، لذا فقد بقي 

خمل�ضا لقناعاته املبكرة القائلة اأن البيانات 

النف�ضي������ة لوحدها قد ل تك������ون كافية لفهم 

هذه الظاهرة. 

وقد اأكد هاينز هارمت������ان واآخرون هذا 

�ضارة اإىل اأن م�ضداقية مو�ضوعه  الجتاه بالإ

رجح، من قبل  غريزة املوت �ضتتقرر، على الأ

»البايولوجيا«. ولكن اإثب������ات �ضحة اأو خطاأ 

هذه املو�ضوعة لن يوؤثر قط على م�ضداقية 

أّن جارل�س  كون العدوان دافعاً غريزياً. غري ا

خري  بريرن يلخ�س راأي معظم حمللي الربع الأ

من القرن الع�رصين حول املو�ضوع بالقول »اإن 

دلة النف�ضية املتوفرة املوؤيدة لكون العدوان  الأ

غريزة تبدو لنا مقبولة ووافية، واإننا بال �ضك 

أدلة م�ضان������دة من فروع املعرفة  نرحب باأية ا

أنه������ا �رصورية  أنن������ا ل نرى ا خ������رى، رغم ا الأ

أم������ا ربط العدوان ببن������ى وفعاليات  متاماً. ا

ت�رصيحي������ة وع�ضبية وفيزيولوجية وكيمياوية 

فهو اأمر مرتوك تقريره »للبيولوجيا««. وكان 

اأن ت�ض������دت »البيولوجي������ا«، بالفع������ل، ممثلة 

»باليثولوجيا« لهذه املهمة، مقدمة نظريتها 
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ح������ول ن�ض������وء غري������زة الع������دوان ووظيفتها 

وجدواها للفرد والنوع.

»اليثولوجي������ا«، مدر�ض������ة فكرية اتخذت 

من درا�ضة �ضلوك احليوان يف بيئته الطبيعية 

خمت������رباً لها. وبح�ضب جولي������ان هك�ضلي فاإن 

أبو »اليثولوجيا« احلديثة،  كونراد لورنز هو ا

نه اأوجد، �ضمن اأمور اأخرى، تف�ضرياً  وذلك لأ

جديداً ل�ضل������وك الفقاريات. اإذ اعتربه موؤلفاً 

من وحدات �ضلوكية، كما هو احلال بالن�ضبة 

للت�رصي������ح الذي يتاألف من وح������دات بنيوية. 

أ�ض�������س جينية  وله������ذه الوح������دات ال�ضلوكية ا

مت حتويرها خالل الزم������ن الن�ضوئي الهائل 

المت������داد بو�ضاط������ة النتق������اء الطبيعي اإىل 

اإ�ضارات نوعية )خا�ضة ب������كل نوع( تعرب عن 

أو كيفيات انفعالية وات�ضالية.  حالت ا

م������ر رف�س لورن������ز املوقف  يف بداي������ة الأ

الفروي������دي ا�ضتن������اداً اإىل م������ا اعت������ربه خطاأً 

ج�ضيماً ارتكبت������ه الفرويدية عندما اأوجدت 

للم������وت غري������زة. فالغريزة م������ن وجهة نظر 

»اليثولوجيا«، ذات املوقف الن�ضوئي، يتوجب 

اأن تكون لها جدوى يف بقاء وا�ضتمرار النوع، 

وهي ل تن�ضاأ اإل لتحقي������ق هذا الغر�س. اإّل 

أن������ه يعود فيما بع������د اإىل العرتاف باأنه لول  ا

اطالعه على اإجن������ازات الفرويدية املتاأخرة 

ف������كار  والأ املحدث������ني  الفرويدي������ني  آراء  وا

�ضا�ضي������ة حول الدواف������ع والطاقة النف�ضية  الأ

آليات الدفاع ملا اأمكنه �ضياغة اأفكاره حول  وا

العدوان.

يعرف لورنز العدوان باأنه »غريزة القتال 

داخل– نوعية interaspecific يف احليوان 

ن�ضان«. هذا التعريف املوجز واملبا�رص، ل  والإ

ي�ضاحات: �ضك، يوجب بع�س الإ

 اأولً، ماذا يق�ضد لورنز، هنا، بالغريزة؟ 

الغري������زة، من وجهة نظ������ر لورنز؛ هي »عدد 

من������اط patterns ال�ضلوكية ر�ضّية  م������ن الأ

phylogenetic الن�ض������وء، ينتظ������م فيه������ا 

كل م������ن ال�ضتث������ارة excitation والك������ف 

اأحدهم������ا  يتم������م  بطريق������ة   inhibition

خر تبادلي������اً ليكّونا ن�ضق������اً متكاماًل، كما  الآ

لو اأن الكائ������ن يعرف ما عليه عمله للحفاظ 

عل������ى الذات وعل������ى ا�ضتمرار بق������اء النوع«. 

وه������ذا التعريف للغريزة ي�ضتن������د اإىل اعتقاد 

اليثولوجيني باأن الكثري من حلقات ال�ضلوك 

املتتابعة هي برام������ج معدة �ضلفاً يف مورثات 

الولي������د. واإن هذه الربامج توجه ال�ضلوك من 

�ضارية  خالل عدة طرق، من اأهمها املثريات الإ
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أو املطلق������اتreleasers كما ا�ضطلح على  ا

ت�ضميته������ا. وهي تلميحات يف البيئة، تنطوي 

أو اأ�ضوات، ذات دللت  أ�ضكال، خلفيات ا على ا

منمط������ة متكن احليوان، مث������اًل، من التعرف 

فراد الذي������ن �ضي�ضادفهم  �ضي������اء والأ على الأ

ول مرة، فتطلق نتيجة ذلك التعرف اأمناطا  لأ

كر  �ضلوكية معينة وحمددة. وال�ضتخدامات الأ

�ضيوعاً للمطلقات ذات طبيعة ات�ضالية تتعلق 

همية البالغة لبقاء الكائن  ن�ضطة ذات الأ بالأ

وا�ضتمرار النوع مث������ل ال�ضيد وجمع الطعام 

والغازل������ة والقتال وجتنب الفرتا�س والعناية 

بال�ضغار. فالغري������زة بهذا املعنى هي برامج 

أو  جاهزة ت�ضغ������ل غالباً بو�ضيط مثري اإ�ضاري ا

مطلق.

ثانياً، ملاذا خ�س لورنز العدوان داخل -

أنه ل ينكر  نوعي دون غريه؟ على الرغم من ا

 interspecific وجود �ضور بني- نوعي������ة

للع������دوان ولكنه������ا لي�ض������ت املق�ض������ودة هنا 

ل�ضببني:

�ضد املوجهة اإىل  ن �رصب������ة خملب الأ أ - لأ ا

فري�ضت������ه وتلك املوجه������ة اإىل غرميه تبدوان 

مت�ضابهتني يف الظاهر، اإل اأن الدوافع الكامنة 

لل�ضي������اد وانفعالته تختل������ف كل الختالف 

عن تل������ك اخلا�ضة باملقات������ل – والغريب اأن 

غالبية من ناق�ضوا مو�ض������وع العدوان وقعوا 

يف التبا�������س اخلل������ط بني الثن������ني – فحمار 

�ضد من دوافع  الوح�س، مثاًل، ل يث������ري يف الأ

الع������دوان اإّل بقدر ما تث������ريه دجاجة م�ضوية 

من دوافع مماثلة لدى اإن�ضان جائع. اإذ بينما 

من������اط ال�ضلوكية اخلا�ضة بال�ضيد  تنتمي الأ

والنفع������الت امل�ضاحب������ة له������ا اإىل غريزة -

البحث عن الطعام- الفمية orality، تنتمي 

تل������ك اخلا�ضة بالقت������ال اإىل غريزة العدوان، 

والفارق بني الثنني مثل الفارق بني جمموعة 

م������ن الب�رص تخ������رج ل�ضيد الغ������زلن واأخرى 

ر�س احلرام  تقوم باأعم������ال الدوري������ة يف الأ

أو باجت������اه مواقع الع������دو. فال�ضياد ي�ضتمتع  ا

بال�ضيد وميار�ضه مبزاج رائق وكاأنه ميار�س 

لع������اب -وهذا م������ا يفعله القط  لعب������ة من الأ

كما هو مع������روف للجميع عندما يبدو وكاأنه 

يتالعب بالفاأر عندما يكون مبتناوله-. بينما 

املقات������ل املقبل على ال�ضتباك مع عدو ميلوؤه 

�ضع������ور بالقل������ق والتوج�س مع م������ا يرافقهما 

من مظاه������ر ا�ضتثاري������ة ف�ضلجي������ة معروفة 

معاء وجفاف  كاخلفقان والتعرق ومغ�س الأ

هداف التي  الف������م وغريها. واأخرياً، ف������اإن الأ
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يتوخاها ال�ضياد تختلف متاماً عن تلك التي 

يتوخاها املقاتل.

ن ما يهدد وج������ود النوع، ب�ضورة  ب - لأ

مبا�������رصة، لي�������س احلي������وان املفرت�������س، واإمنا 

احليوان املناف�س عل������ى نف�س املوارد البيئية 

والغذائي������ة. ففي ع�ض������ور موغلة يف القدم، 

ن�ضان معه  عل������ى �ضبيل املثال، ا�ضطح������ب الإ

كلب������ه البدائي املدج������ن »الدنك������و« اإىل قارة 

ا�ضرتاليا. وقد ف������رت اأعداد منه ثم انت�رصت 

أنح������اء القارة وعادت اإىل اأ�ضولها الربية.  يف ا

اإّل اأن الدنك������و مل يت�ضبب يف انقرا�س اأي من 

احليوان������ات التي يفرت�ضه������ا، واإمنا ت�ضبب يف 

انقرا�س املفرت�ض������ات الكلبية اجلرابية التي 

كان������ت تتغذى على نف�س احليوانات. اإذ على 

الرغم من متتع ال�ضيطان الت�ضماين والذئب 

اجلرابي بال�رصاوة و�ضخامة احلجم، اإل اأن 

طرق �ضيدها »املتخلف������ة« وغباءها الن�ضبي، 

باملقارن������ة مع الدنكو جعلها تهزم اأمام فطنة 

أ�ضاليبه »احلديثة«. فلم تعد  ذلك ال�ضي������اد وا

طرقها ق������ادرة على مناف�ضته مم������ا اأدى اإىل 

تناق�س اأعدادها وانقرا�ضها واختفائها من 

الق������ارة، وما ع������اد لها وج������ود اإّل يف جزيرة 

ت�ضمانيا التي مل يدخلها الدنكو. 

اإن الطريقة الت������ي توؤثر يف ن�ضوء كل من 

املفرت�������س والفري�ضة مث������ال قيا�ضي يف كيفية 

ت�ضب������ب ال�ضغوط النتقائي������ة لوظيفة ما يف 

اإحداث �ضل�ضلة م������ن التكيفات املتقابلة عند 

الثن������ني. ف�رصع������ة الطرائ������د ذات احلوافر 

اأجربت مطارداتها على اكت�ضاب قدرة هائلة 

على الوثب م������ع خمالب �ضدي������دة ال�رصاوة. 

حفورية على اأمثلة ل  وحتتوي املكت�ضفات الأُ

أ�ضلحة  تعد ت�ض������ري اإىل التناف�س الن�ضوئي بني ا

الهج������وم وو�ضائ������ل الدفاع. ه������ذا التعاطي 

كل واملاأك������ول ل ميك������ن اأن ي�ضل اإىل  ب������ني الآ

خري، فهناك  امل������دى املوؤدي اإىل انقرا�������س الأ

دائما حالة من الت������وازن متوطدة ومتوا�ضلة 

�ضود �ضتنفق  بني الطرف������ني. اإذ اأن اأواخر الأ

جوعاً قب������ل اأن يت�ضنى له������ا ا�ضطياد اأواخر 

حم������ار الوح�س. واملالح������ظ يف الطبيعة اأن 

الفرائ�������س هي التي، يف واقع احلال، متار�س 

�ضل������وكاً عدوانياً تهديدي������اً واأحيانا هجومياً، 

جتاه مفرت�ضيها دفاعاً عن نف�ضها و�ضغارها 

ولي�س العك�س. لذا فالقيمة البقائية لل�رصاع، 

وبالتايل العدوان داخل -نوعي اأكر و�ضوحاً 

من تلك اخلا�ض������ة بالتناف�س ب������ني- نوعي. 

ونظرة عابرة عل������ى الو�ضع الراهن باإمكانها 
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اأن تدلن������ا اإىل اأن اخلطر احلقيقي والوحيد 

ن�ضان هو، بدون اأدنى �ضك،  الذي يرتب�س بالإ

ن�ضان نف�ضه. الإ

كي���ف ميك���ن اأن تن�ص���اأ غري���زة مثل 

العدوان؟

ميك������ن الق������ول اإن مملك������ة احلي������وان - 

ن�ض������ان منها- تنق�ض������م، ب�ضورة عامة مع  والإ

وىل،  اإىل فئت������ني، الأ بع�������س ال�ضتثن������اءات، 

حيوانات عا�ضبة وهي يف الغالب اجتماعية، 

اأي اإنه������ا تعي�س عل������ى �ض������كل جمموعات اأو 

ن احلياة اجلماعية متنحها فر�ضة  قطعان، لأ

اأف�ضل حلماية نف�ضها وبالتايل فر�ضة اأف�ضل 

ل�ضتمرار الن������وع. ولكن احلي������اة اجلماعية 

ل ت�ضتقي������م اإل بالتنظيم ال������ذي ياأخذ �ضكل 

تراتب اجتماعي داخل القطيع اأو اجلماعة، 

�ضمن تدرج هرمي من الذكر الرئي�س نزولً، 

لكل ف������رد فيه موقعه ومرتبت������ه الجتماعية 

التي يلت������زم بحدودها على وف������ق معطيات 

تقررها قدراته على التناف�س مع باقي اأفراد 

املجموعة. لذا فاإن احليوان الجتماعي هو 

ف�ضل،  حيوان متطلع للمنزلة الجتماعية الأ

ملا حتويه من امتي������ازات ومكا�ضب، وو�ضيلته 

اإىل ذل������ك منظومة الدواف������ع العدوانية وما 

يعرب عنها من اأمن������اط �ضلوكية. ف�ضاًل على 

اأن الرتاتب الجتماع������ي ي�ضاهم يف تخفيف 

النزاع������ات وال�رصاعات بني اأفراد املجموعة 

ن التنازع  الواح������دة اإىل حدودها الدني������ا، لأ

ف������راد املتقاربني  �ضيك������ون حم�ضوراً ب������ني الأ

يف املكان������ة الجتماعي������ة، وب������ذا ف������اإن قائد 

املجموعة، مثاًل، ل يتوق������ع اأن ينازعه �ضوى 

عدد حمدود من الذكور الذين يلونه مبا�رصة 

يف املكانة الجتماعية.

والفئ������ة الثانية حيوانات لحمة وهي يف 

غالبيته������ا مفرت�ضة �ضيادة، تهتم، �ضمن اأمور 

قليمية املتعلقة  اأخ������رى، بحقوق ال�ضي������ادة الإ

برقعة جماله������ا احلي������وي اأو حوزها لل�ضيد 

. حي������ث تقوم بتاأ�ض������ري وحتديد 
)4(

والت������زاوج

ح������واز بو�ضائ������ل متنوعة مثل  مث������ل تل������ك الأ

روائحه������ا اخلا�ضة لتنبي������ه الدخالء من بني 

. وياأتي هذا 
)5(

نوعها اإىل اأن هذا هو حوزها

آثار النزاعات  أي�ضاً، من ا الرتتيب للتخفيف، ا

أف������راد الن������وع، خ�ضو�ضاً واأن  املبا�������رصة بني ا

أ�ضلح������ة فتاكة، اإذ بدل من  معظمه������ا ميتلك ا

أنثى، تتناف�س  أو ا التقاتل املبا�رص على فري�ضة ا

ر�س  قليمية على ف�ضحة من الأ احليوانات الإ

أو الف�ضاء حتت������وي على غذائها اأو  أو امل������اء ا ا
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�رصيكه������ا اجلن�ضي وبذا يتم حقن دماء اأفراد 

قليمي������ة ت�ضتدعي وجود  الن������وع. وحماية الإ

من������اط ال�ضلوكية  منظومة م������ن الدوافع والأ

والنفعالية املوجهة نحو الدخالء. 

ن�ضان فقد  ولعتب������ارات تتعلق بن�ض������اأة الإ

اجتمعت لديه الدواف������ع العدوانية اخلا�ضة 

بال�ضعي نح������و املكان������ة الجتماعية اإىل تلك 

قليم������ي، وما  اخلا�ض������ة بحماية املج������ال الإ

يرافق كليهما من اأمن������اط �ضلوكية ا�ضتثارية 

ول  ن�ضان الأ أق������ام الإ وكاّف������ة. به������ذا ال�ضياق ا

نظاماً اجتماعياً مزدوجاً، فهو �ضياد وجامع 

ر�س عليه حمايتها من  طعام يف رقعة من الأ

الدخالء، وهو اأي�ضاً جزء من جماعة )قبيلة( 

يتعني عليه القيام بواجباته نحوها ويف الوقت 

نف�ضه العمل على حت�ضني موقعه الجتماعي 

خرين، ف�ضاًل  فيها متناف�ضاً مع اأع�ضائها الآ

على اأن القبيلة جمتمع������ة تتناف�س وتت�ضارع 

ر�س  مع غريها من القبائل املجاورة على الأ

حوال،  خ������رى. يف كل الأ احليوية واملوارد الأ

تبدو لدين������ا، هنا، نقاط انطالق نحو تكوين 

أن�ضاق �ضلوكية  دوافع غريزية توؤل������ف قاعدة ا

متكامل������ة وا�ضتجاب������ات ف�ضلجي������ة وع�ضبية 

وغددي������ة، �ضواء ما يعرب منه������ا عن املظاهر 

وال�ضلوك  ال�رصيح������ة  القتالي������ة  العدواني������ة 

الغرميي التناف�ض������ي، مثل حركات واإمياءات 

أو ما يعرب  التهدي������د وا�ضتجابة الك������ر والفر، ا

منه������ا ع������ن الحت������واء والتنظي������م والتهدئة 

appeasement والكف. يف البيئة الن�ضوئية 

�ضلية يعرب ع������ن التهديد باإطالق اأ�ضوات  الأ

�ضلحة:  التهدي������د املختلفة واإظهار كاف������ة الأ

أني������اب، قب�ضات، وو�ضعها  مناقري، خمالب، ا

يف اأقرب ما ميكن من عيني اخل�ضم، ف�ضاًل 

أو الري�س  على انت�ضاب القامة ونف�س ال�ضعر ا

أث������ريا تهديدياً اأكرب.  عطاء حجم اجل�ضم تا لإ

وميكن اعتبار اللحية وال�ضاربني لدى الذكر 

دمي م������ن اأدوات التهديد اإذ كان �ضعرهما  الآ

غلب يف ح������الت التهديد  ينت�ضب عل������ى الأ

ليعطي الوجه مظهراً مهيباً وخميفاً. والكثري 

من احليوانات اكت�ضب������ت اأع�ضاًء هي عبارة 

عن اإ�ضارات قتالية، مثل، عرف الديك الذي 

ينت�ض������ب عند التهدي������د ويخ������ر جانباً عند 

الهزمية وهذه اإ�ضارة ت�ضليم ن�ضوئية لغرميه. 

يائل والث������ريان واخلراف،  كما اأن ق������رون الأ

ألوان ال�ضمك ن�ضاأت، يف  واأ�ضوات الطي������ور وا

جانب منه������ا، للتعبري عن اإ�ض������ارات اإنذارية 

قتالي������ة. فالزقزقة الت������ي ي�ضدرها ع�ضفور 
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على ال�ضجرة قبيل الغروب مق�ضود بها تنبيه 

ن  خرين اإىل وجوده ودعوة لهم بالبتعاد لأ الآ

أل������وان ال�ضمك يف  امل������كان حمجوز. كم������ا اأن ا

احليد املرجاين املزدحم ل تختلف كثرياً عن 

الراي������ات التي ترفعها ال�ضف������ن عند دخولها 

املرفاأ لتدل على جن�ضيتها واملكان املخ�ض�س 

لر�ضوه������ا وم������ا يت�ضمن������ه ذلك م������ن حتذير 

خرين بالبتعاد عنها. لالآ

ما هي وظيفة العدوان؟

ن، اإذا م������ا �ضلمنا باأن العدوان غريزة، 
الآ

فما هو جدواها؟ وحتديداً ما هي وظيفتها؟ 

وكيف يكون مبقدوره������ا امل�ضاعدة على بقاء 

الن������وع وجناحه؟ بح�ضب لورنز، فاإن للعدوان 

خم�س وظائف تخدم ذلك الغر�س وهي:

ف������راد النوع على  1- التوزي������ع املتوازن لأ

كام������ل الرقع������ة البيئية الق������ادرة على توفري 

مقوم������ات احلي������اة. اإذ اإن النوع املح�ضور يف 

رقعة بيئية �ضيقة ل ميتلك �ضوى فر�س �ضئيلة 

للبق������اء. والعدوان الذي يع������رب عنه بالتنازع 

والتناف�س يوؤدي اإىل انت�ضار اأفراد وجماعات 

النوع عل������ى اأكرب رقعة بيئي������ة ممكنة، وهذا 

يعن������ي فر�ضاً اأف�ضل ل�ضتم������راره. فالنت�ضار 

يحول دون ا�ضتنفاذ املوارد الغذائية ويحمي 

وبئة ويحد  من الهالكات الكبرية بو�ضاطة الأ

ثار ال�ضلبية للتزاوج الداخلي. من الآ

2- التناف�س على الغذاء لي�س هو املجال 

ن�ضان،  الوحي������د للتناف�س، يف احلي������وان والإ

الذي يوؤدي العدوان دوراً فيه. فال�رصاع بني 

الذك������ور بغر�س التزاوج اأمر معروف و�ضائع، 

وم������ن املفرت�س اأن يرجح مث������ل هذا ال�رصاع 

ليق، لي�س فقط فيما يخ�س  بقاء وا�ضتمرار الأ

ن الذكر  أي�ض������اً لأ أ�������س والده������اء، واإمنا ا البا

أكفاأ، اإذ اإنه اأقدر على توفري  الالئق هو والد ا

ناثه ول�ضغاره. كم������ا اأن النتقاء  احلماي������ة لإ

اجلن�ض������ي الناجم عن التناف�������س بني الذكور 

يعني نوع اأقوى واأكر تكيفاً، لذا من م�ضلحة 

�ضد ذكاء فر�ضاً  ق������وى والأ النوع اأن يحوز الأ

اأف�ضل يف العي�س والتكاثر.

3- حماي������ة ال�ضغ������ار: تلع������ب الأمناط 

ال�ضلوكي������ة الكاّف������ة للع������دوان دوراً هاماً يف 

حماية ال�ضغار وجتنيبه������ا اأذى البالغني. اإذ 

�ضارية التي ي�ضدرها ال�ضغار  ن�ضاق الإ اإن الأ

ت�ضاه������م يف تهدئة البالغني وت������وؤدي بهم اإىل 

ن�ضاق  رعاي������ة ال�ضغار والعناية بهم. وهذه الأ

�ضاري������ة ه������ي الت������ي تطل������ق ال�ضتجابات  الإ

بوية. فاأمهات الطيور، اللواتي  مومية والأ الأ
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يكّن غايًة يف العدوانية عند التفريخ، يرتفقن 

ب�ضغاره������ن بناًء على ما ي�ضدره ال�ضغار من 

اأ�ض������وات ا�ضتجداء للغذاء. وقد اأجرى لورنز 

وفريق������ه جتربة مهمة يف ه������ذا اخل�ضو�س، 

عندم������ا قاموا باإت������الف اخلالي������ا الع�ضبية 

ولي������ة امل�ضوؤولة عن تكوين جه������از ال�ضمع  الأ

لدى بع�س اأجنة الدجاج جلعلها �ضماء وهي 

داخ������ل البي�س، عندما ح������ان الوقت ليكون 

لهذه الدجاجات ال�ضماء �ضي�ضانها اخلا�ضة 

خر.  قامت بنقرها حتى املوت الواحد تلو الآ

ن الدجاج������ة عندما يفق�������س بي�ضها تقوم  لأ

بنق������ر اأي �ض������يء يتحرك يف حمي������ط دائرة 

معين������ة حولها وهو برنام������ج �ضلوكي م�ضمم 

خط������ار وخ�ضو�ضاً  حلماية ال�ضغ������ار من الأ

م������ن القوار�������س، ول مينعها �ض������يء من نقر 

�ضوات ال�ضبيهة ب�ضوت  �ضغاره������ا اإل تلك الأ

جهاز ال�ضتدع������اء الذي يطلق������ه ال�ضو�س، 

ب�ضورة م�ضتمرة، طامل������ا كان يف حالة حركة 

حول اأمه. لذا لي�س م�ضتغرباً اأن يطلق الكلب 

البال������غ �ضوتاً �ضبيهاً ب�ض������وت اجلرو عندما 

ذى اأو يف املواقف املثرية للخوف  يتعر�س لالأ

آم������اًل اأن يخل�ضه ذلك من حمنته. وقد يكون  ا

ن�ضان الرا�ضد اإ�ضارة  العويل الذي ي�ضدره الإ

ات�ضالية تتوخى ذات الهدف.

4- تنظيم القطي������ع، النقيل اأو اجلماعة 

أ�ضا�������س اأن يقودها  ومن ث������م القبيلة عل������ى ا

كر ذكاًء وفطنة من اأع�ضائها.  املجربون والأ

تخربن������ا جني كودي������ل، التي اأم�ض������ت قرابة 

ربعني عاماً يف درا�ضة ورعاية ال�ضمبانزي  الأ

أن������ه يف كل جمموعة  يف بيئت������ه الطبيعي������ة، با

ألف������ا(، م�ضيطر  �ضمبان������زي ذك������ر رئي�ض������ي )ا

ومت�ضل������ط، يفر�������س �ضطوت������ه عل������ى باق������ي 

جمموعت������ه با�ضتعرا�س مبهر واأحياناً مرعب 

لعدوانيته. وتتقب������ل املجموعة دورها كتابع، 

حرا�س هرباً من ت�ضلط  فهي ل تلج������اأ اإىل الأ

لفا لتعي�س منفردة، اإذ هي بحاجة  الذك������ر الأ

م������ان اللذي������ن متنحهما كرة  اإىل الق������وة والأ

العدد، ل������ذا فهي تعي�س متح������دة كجماعة، 

وه������ذا لي�س ناجت������اً عن �ضل������وك ق�رصي من 

ن������ه يقوم بدور املنظم  لفا، واإمنا لأ
الذكر الأ

واحلار�������س واحلام������ي؛ فه������و اأول املت�ضدين 

خط������ار القادمة من خارج املجموعة، كما  لالأ

أنه ل يتوانى ع������ن حماية �ضعفاء املجموعة  ا

من اأقويائها.

مد.  5- تكوي������ن اأوا�رص امل������ودة طويلة الأ

وهذه نقطة �ضيتم اإي�ضاحها لحقاً.

الع������دوان، على وفق هذا ال�ضياق، عملية 
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انتقاء طبيع������ي داخل- نوع������ي، تخدم بقاء 

النوع وحت�ضن �رصوبه. ولكن القوى الن�ضوئية، 

كما هي احلال مع �ضائ������ر الغرائز الرئي�ضة، 

�ضا�س، فنحن  مر على هذا الأ ل تق������دم لنا الأ

كاأفراد ل�ضن������ا من�ضغل������ني اأو معنيني مبا�رصة 

مبو�ضوع بق������اء وحت�ضني الن������وع. لذلك يتم 

جتزئة الغريزة الرئي�ض������ة اإىل دوافع فرعية، 

)دعاه������ا فروي������د م�ضتقات الغري������زة، بينما 

اأطلق عليه������ا لورنز ت�ضمية »برملان« الغريزة. 

أو م�ضتقاتها تبلغ من الكرة  و»برملان« الغريزة ا

والتنوع ق������در ما يبلغه جمم������وع التقم�ضات 

زاحات ووج������وه الرتا�ضي  والتحوي������الت والإ

وحل������ول- الو�ضط والتعلق������ات والتف�ضيالت 

ذواق والجتاهات واملواقف  والهتمامات والأ

والعادات والنفعالت وامل�ضاعر والقيم واملثل 

أو تلبية حاجات كل منها  العليا( يت������م اإ�ضباع ا

منفردة اأو جمتمع������ة، ويف ذلك اإ�ضباع جزئي 

ملتطلبات الغريزة الرئي�ضة، ويحوي كل اإ�ضباع 

مكافاآته ومتعت������ه اخلا�ضتني، كما هو احلال 

يف احل�ض������ول على الطعام والتل������ذذ به وما 

نحيط������ه من مرا�ضيم وممنوع������ات وما يثريه 

لفة،  فينا تناول������ه من م�ضاع������ر امل�ضاركة والأ

ناهي������ك بالطبع عن متع������ة اجلن�س. لذا كان 

»لالنت�ض������ار« على الغ������رمي ولل�ضعود درجة 

يف ال�ضل������م الجتماعي متعتهم������ا ون�ضوتهما 

اخلا�ضتني التي ل تدانيها، لدى البع�س، اأي 

ن�ضوة اأخرى مهما كان م�ضدرها.

ماذا ب�صاأن خماطر العدوان؟

حتى لو �ضلمنا ب������اأن العدوان يوؤدي دوراً 

هام������اً يف بقاء النوع وجناح������ه، يكفينا اإلقاء 

أنياب النمر اأو  أو ا �ضد ا نظرة عل������ى خمالب الأ

قرون اجلامو�س الوح�ضي، لتتاأكد �ضكوكنا يف 

�ضلحة م�ضدٍر خطٍر  اإمكانية اأن تكون تلك الأ

ج�ضيم يهدد بق������اء النوع وجناحه. كيف اإذن 

اأمكن التعامل مع م�ضدر اخلطر هذا؟ 

مبا اأن الع������دوان غري������زة فاإنها كما هو 

احلال بالن�ضبة لغريها من الغرائز ما مل تكن 

آثاراً �ضيئة  حمددة ومن�ضبط������ة فاإنها �ضترتك ا

فراد فح�ضب واإمنا على م�ضري  لي�س على الأ

الن������وع باأجمعه، وه������ذا يتعار�س مع اأهداف 

الق������وى الن�ضوئية. لذا ن�ض������اأ ال�ضالح الفتاك 

واكت�ضب ال�ضل������وك القتايل اإ�ضاراته واإمياءاته 

التهديدية املعروف������ة، ون�ضاأت معه، جنبا اإىل 

جنب، اأمناط �ضلوكي������ة واإجراءات من �ضاأنها 

آثاره  �ضب������ط وتنظي������م العدوان واحلد م������ن ا

أ�ضكالً وكيفيات،  ال�ضارة واملوؤذية، متخ������ذًة ا

فيما ياأتي اأهمها:
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1- ك������ّف ال�ضل������وك الع������دواين بو�ضاطة 

معين������ة  واإمي������اءات  �ض������ارات  لإ ال�ضتجاب������ة 

ذعان  ت�ضمى اإ�ض������ارات واإمياءات التهدئة والإ

أو املهزومون  ف������راد املذعن������ون ا ي�ضدرها الأ

أو املنت�رصي������ن. هذه  ا لتهدئ������ة امل�ضيطري������ن 

مياءات وكذلك ال�ضتجابة لها  �ضارات والإ الإ

ذات اأ�ض������ول ن�ضوئي������ة، اأي اأن اإمياءة التهدئة 

التي ي�ضدرها املهزوم تطل������ق منطا �ضلوكياً 

ت�ضاحمي������اً ل������دى املنت�������رص يوق������ف هجومه. 

مي������اءات اخلا�ضة بالتهديد  �ض������ارات والإ والإ

ذعان مربجمة  وتلك اخلا�ضة بالتهدئ������ة والإ

جبلي������اً، اإذ ل������كل ن������وع اإ�ضارات������ه واإمياءات������ه 

اخلا�ضة بذل������ك: فالرئي�ضيات، عموما، تعرب 

ذع������ان باتخاذ و�ضع تقدمي املوؤخرة - عن الإ

والذي مت اخت�ضاره اإىل »التقدمي«-، فعندما 

خر يربك  يري������د اأي ف������رد اإظهار اإذعان������ه لآ

ر�س بعيداً  أ�ضه م������ن الأ أربع وي������دين را عل������ى ا

عن غرمي������ه بينما يرفع موؤخرت������ه اإىل اأعلى 

قريباً منه. وت�ض������ري كوديل، يف هذا ال�ضدد، 

اإىل اأن اإ�ض������ارات واإمياءات التهدئة، التي هي 

ج������زء رئي�س م������ن التعاطي اليوم������ي للحياة 

الجتماعي������ة لل�ضمبانزي، لي�ض������ت مق�ضورة 

فراد املذعنني، اإذ يتوجب على الذكر  على الأ

أي�ض������اً اإظهارها لتطمني اأفراد رعيته  لفا ا الأ

وتهدئ������ة روعهم، فهو عندم������ا يريد التقرب 

م������ن اأحدهم تقرباً ودياً يفعل ذلك بخطوات 

وئيدة ثم يتوقف جانبي������ا ولي�س وجها لوجه 

عل������ى م�ضافة منا�ضبة من هدفه با�ضطاً نحوه 

أو كتفه باأطراف  أ�ضه ا ذراعه ببطء مالم�ضاً را

�ضابع ومربتاً عليهما وبعد تاأكده من جناحه  الأ

يف تهدئ������ة تابعه يكمل تقربه. الذئب املهزوم 

يعر�س خل�ضمه اجلانب الودجي من الرقبة 

ذنني وو�ضع الذيل بني القوائم  مع خف�س الأ

ن اأي خد�س من  اخللفية جمازفاً بحيات������ه لأ

ناب غرميه تعني نهايته، اإّل اأن هذه الو�ضعية 

هي، عل������ى ما يب������دو، نظام اإ�ض������اري تطلق 

لدى الذئب املنت�������رص �ضلوكاً كابحاً لهجومه، 

فيتوقف تاركاً خ�ضمه ين�ضحب، وقد يطارده 

مل�ضافة ق�ضرية تاأكي������داً لنت�ضاره واطمئناناً 

قليمية. وعندما ل  اإىل مغادرته منطقت������ه الإ

يل يف موا�ضلة القتال فاإنه يعر�س  يرغب الأ

منظور ج�ضم������ه اجلانبي، وه������و منظور من 

�ضاأنه اأن يوقف خ�ضمه عن موا�ضلة الهجوم، 

عل������ى النقي�س من موق������ف التحدي املتمثل 

مامي للقرون املوجهة مبا�رصة  يف املنظور الأ

�ضفل  اإلي������ه عندما ينحني راأ�س غرميه اإىل الأ
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قبل ال�رصوع بالهج������وم. يف حني تلجاأ الكثري 

من احليوان������ات اإىل اإ�ضدار اأ�ض������وات ت�ضبه 

ذى.  اأ�ضوات �ضغارها لتجن������ب املزيد من الأ

ن�ضان، الذي يعد التلويح بقب�ضة اليد  اأما الإ

اإ�ض������ارة تهديد ن�ضوئية لديه، فاإن اإظهار اليد 

املفتوحة )التحية( متث������ل اإ�ضارة تهدئة، لذا 

أو  يع������د المتناع عن اإظهار الي������د املفتوحة )ا

أو م������ا ينوب عنها من  المتن������اع عن التحية ا

اأ�ضول اللياقة( اإ�ضارة تهديد �ضمنية. وير�ضل 

نف  الوجه الطفويل ذو املالمح امل�ضطحة والأ

فط�س والفك ال�ضام������ر والعيون الدائرية  الأ

خرق  ف�ض������اًل ع������ن ال�ضل������وك الطف������ويل الأ

خن، اإ�ض������ارات تهدئة للرا�ضدين  وال�ضوت الأ

أم������ا انحناء القامة مع طاأطاأة  اإزاء ال�ضغار. ا

الراأ�س وخف�س العينني )ك�رص العني باملفهوم 

مياءات التي ت�ضدر  ال�ضعبي( فهي من اأهم الإ

بهدف التهدئة واإظهار الحرتام والعرتاف 

خر والعك�س بالعك�س. ب�ضيطرة الآ

زاح������ة، اإذ يت������م بو�ضاطتها اإعادة  2- الإ

توجي������ه ال�ضحن������ة العدوانية نح������و اأهداف 

بديل������ة ل ت�ضكل خطراً عل������ى النوع بل توؤدي 

اأحيان������اً اإىل نتائج مفيدة ل������ه، كما هو حال 

ع������زب، فهو عندما يقع  ذك������ر البط الربي الأ

وىل، يقوم  أنثاه املوعودة، للمرة الأ ب�رصه على ا

بتاأدية ح������ركات واأ�ضوات م�ضابهة لتلك التي 

أم������ام غرميه مهدداً )وهي حركات  يظهرها ا

واأ�ضوات على جانب من التعقيد(، ثم ينق�س 

نثى وقب������ل اأن ي�ضل اإليها ينحرف  باجتاه الأ

ويهاج������م هدفا بدياًل له������ا، مثل اأكمة ع�ضب 

أو ط������ري اآخر يقف بالقرب منها، وما اأن يتم  ا

حترير هذه ال�ضحنة العدوانية، نحو الهدف 

البدي������ل، حتى تتحول اإىل اآ�رصة تربط الذكر 

نثى بتزاوج قد يدوم مدى احلياة )وهذه  والأ

ه������ي الوظيف������ة اخلام�ضة للع������دوان(. وهذا 

م������ا ميكن اأن يع������رب عنه باملعاي������ري الب�رصية، 

وىل ! ومع������روف اأن  احلب م������ن النظ������رة الأ

مي������اءات واحلركات الت������ي يوؤديها  بع�������س الإ

احليوان تعبرياً ع������ن التهديد، مثل، التبخرت 

أو ال�ضع������ر وطقطقة املناقري  ونف�������س الري�س ا

والزقزقة ي�ضتخدمها كذلك يف الغالب عند 

ناث ومغازلته������ا. ومن قدمي  الت������ودد اإىل الإ

الزمان حتدث������ت احلكمة ال�ضعبية مبا معناه 

»اأن ل حمبة اإل بعد عداوة«. كما اأن ال�ضعراء 

واملحللني النف�ضيني يعرفون كم يقرتب احلب 

والعدوان )واأحيان������ا الكراهية( من بع�ضهما 

البع�������س، حتى عّدا وجهان لعملة واحدة. اإذ 
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اإن ال�ضحنة النفعالي������ة املرتبطة بهما ميكن 

أو  اأن تف������رغ، وح�ضب الظروف، بهذا الجتاه ا

ذاك، لذلك رمبا كان اأحد وجوه املحبة، لدى 

ن�ضان، عدواناً متت اإزاحة �ضحنته. الإ

ال�ضل������وك  اإب������دال  اأي  التطقي�������س،   -3

العدواين ال�رصيح مبظاهر �ضلوكية طقو�ضية 

�ضعائرية، لت�ضكل خطراً ول تت�ضبب يف اأذى. 

وهناك م�ضتويان من الطقو�س:

أنها  - طقو�������س ر�ضّي������ة الن�ض������وء، مبعنى ا

ن�ض������اأت حتت �ضغ������وط النتق������اء الطبيعي، 

مث������ل املظاه������ر التهديدي������ة ال�ضتعرا�ضي������ة 

وال�ضتظهارية ثم ال�ضتباك ال�ضعائري الذي 

هو اأقرب اإىل الرق�س منه اإىل القتال، كما هو 

ح������ال الطاوو�س عندما يب�ضط ري�ضه الزاهي 

باألوانه وهو يرق�س تهديداً خل�ضمه وتقرباً 

نثى، الت������ي ترقبهما عن كثب بانتظار  من الأ

لوان والرق�س اأي  اأن تقرر نتيجة �������رصاع الأ

من الذكرين �ضيك������ون والداً ل�ضغارها. وكذا 

يائ������ل، اإذ غالب������اً م������ا يتجنب  يف �������رصاع الأ

املت�ضارع������ان اللتحام احلقيق������ي، مكتفيان 

به������ز الروؤو�س املتوجة بتل������ك القرون املهيبة 

قدام والنق�ضا�س على  ر�������س بالأ و�رصب الأ

ال�ضجريات القريبة لتعريف اخل�ضم مباهية 

�������رصار التي مبقدور تلك القرون اإحداثها  الأ

حيان  ل������و �ضنحت لها الفر�ضة، ويف معظم الأ

يقتن������ع اأحد اخل�ضمني به������ذا العر�س املبهر 

ويخت������ار الن�ضحاب. لذا ن������ادراً، رغم توفر 

�ضلح������ة الفتاكة، ما جند �رصاعاً يف الربية  الأ

ي������وؤدي اإىل اأحداث اأ�رصار مميتة باخل�ضمني 

املت�ضارعني طاملا كان������ت فر�ضة الن�ضحاب 

واله������روب متاحة وهي غالب������اً كذلك. وهذا 

مر ل ينطبق بالطبع على احليوان املح�ضور  الأ

يف زاوية، فهو �ضيقاتل مهما كانت اإمكانياته 

متدنية بالقيا�س اإىل خ�ضمه.

- طقو�������س اجتماعي������ة ثقافي������ة الن�ضوء، 

تتمث������ل يف املرا�ضي������م واملظاه������ر الحتفالية 

وال�ضعائر، مثل املباهاة نراً و�ضعراً وامل�ضريات 

ال�ضتعرا�ضية للجيو�س ومواكب الفوز يف كرة 

القدم وذم اخل�ضم واإظه������ار جوانب �ضعفه 

وتخاذل������ه ورق�ضات احلرب وح������رق رايات 

فعال العدوانية  عداء، التي حت������ل حمل الأ الأ

ال�رصيحة وتوؤدي دور املتنف�ضات غري املوؤذية 

للعدوان. 

وب������ذا ين�ض������اأ، عل������ى القاع������دة الغريزية 

للعدوان، هرم هائل من التكوينات الع�ضوية 

وال�ضتجابات الع�ضبي������ة والغددية والدوافع 
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من������اط ال�ضلوكي������ة والطقو�س  الفرعي������ة والأ

والع������ادات واملعتقدات املتفاعل������ة واملرا�ضيم 

وال�ضعائ������ر والق�ضائد التي متج������د القبيلة 

�ضاطري التي تخلد اأبطالها. كل  والتماثيل والأ

ذلك التكوين الهرم������ي املقلوب ذي القاعدة 

امل�ضتدقة والقمة املت�ضعة يبدو كما لو مل تكن 

له عالقة ظاهرة بالبنية التحتية للعدوان.

 ملاذا يتخ���ذ العدوان منحًى خبيثا 

ن�صان؟ لدى الإ

نظ������رة عاب������رة عل������ى تاري������خ الب�رصي������ة 

مبقدوره������ا اإطالعنا عل������ى اأن الب�رص الذين 

ق�ضوا على اأيدي ب�������رص رمبا ل يقلّون عدداً 

أنياب ال�ضواري  أولئك الذين ق�ضوا بني ا عن ا

أو بتاأثري الكوارث الطبيعية. وقد يكون ذلك  ا

هو ما اأك�ضب العدوان �ضمعته ال�ضيئة، وجعل 

الكثريي������ن ينق�ضمون بني متجاهل لوجوده اأو 

أو  ن�ضان ا م�ضتنك������ر كونه دافعاً جلياً ل������دى الإ

متخ������ف خلف اأقنعة مثالي������ة مرتفعة. ولكن 

مث������ل هذه املواق������ف لي�س مبقدوره������ا اإزالة 

ن�ضاين للع������دوان ولن ت�ضاعد، على  رث الإ الإ

وج������ه اخل�ضو�������س، يف التو�ض������ل اإىل اإجابة 

تي: ملاذا  همية، الآ �ضافية لل�ض������وؤال، البالغ الأ

ن�ضان، يف اأحيان كثرية،  يتخذ العدوان لدى الإ

أننا لن  ذل������ك املنحى اخلبيث الفتاك؟ ويبدو ا

يك������ون مبقدورنا اقرتاح اإجابة تنا�ضب اأهمية 

ال�ضوؤال ما مل نفه������م العدوان بو�ضفه غريزة. 

اإذ م������ا كان للعدوان اأن يتخ������ذ ذلك املنحى 

اخلبيث والفتاك لول اأن التوازن احلرج بني 

ال�ضتث������ارة والكف اخلا�ضني بغريزة العدوان 

عر�ضة لالختالل يف حي������اة الب�رص احلالية. 

أم������ا ملاذا حدث هذا الختالل ويحدث، فاإن  ا

ذل������ك ميكن اأن يكون ح�ضيل������ة لعوامل كثرية 

من بينها:

ن�ض������ان يعي�������س يف بيئته  1- م������ا عاد الإ

�ضلي������ة، وامل������دة الق�ضرية التي  الن�ضوئي������ة الأ

انق�ض������ت على قي������ام التجمع������ات ال�ضكانية 

حداث  امل�ضتقرة ومن ثم املدن لي�ضت كافية لإ

�ضا�ضية  تب������دلت اإحيائية على اخلوا�������س الأ

ن�ضان القبلي، وهذا يعني: لالإ

أن�ضاقه الدوافعية  ن�ضان وتكونت ا أ - ن�ضاأ الإ ا

قليمية - باعتب������اره كائن������اً يجوب رقعت������ه الإ

مبجموعات- �ضي������اداً وجامعاً للطعام، وقد 

عا�س ه������و واأ�ضالفه عدة ماليني من ال�ضنني 

على ه������ذه احل������ال، وحيات������ه يف املجمعات 

ال�ضكاني������ة امل�ضتقرة ل تتع������دى ب�ضعة اآلف 

أنه تكيف ب�ض������ورة جيدة لبيئته  عام. ورغم ا
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اجلديدة اإل اأن ذلك التكيف ح�ضل بو�ضاطة 

التعل������م والت�رصي������ط، دون اأن تت������اح الفر�ضة 

ن�ضاق  حل������دوث تعديل اإحيائي رئي�������س يف الأ

املتفاعلة لدوافع������ه العدوانية. وعلى الرغم 

من وجود الكوابح العقلية والقانونية والدينية 

لل�ضيطرة على تلك الدوافع وتنظيمها، جند 

اأن تلقائي������ة ال�ضتجابة للدواف������ع العدوانية 

ت�ضب������ق، يف اأحيان كث������رية، عمل تلك الكوابح 

وتتخطاها.

أه������م �ضفات الكائ������ن القبلي تكمن  ب - ا

أ�ضا�س حملي وبعالقة مبا�رصة  يف تعامله على ا

خرين، فهو  ومتداخلة مع اأع�ضاء القبيلة الآ

يع������رف موقعه يف الهرم الجتماعي للقبيلة، 

فهذا يعلوه مرتبة وذاك دونه مرتبه، لذا يتخذ 

املواقف املنا�ضبة اإزاء كل منهما يف اإطار متفق 

عراف  عليه قبلياً من العادات والتقاليد والأ

أنه من������ذ اأن اأ�ضبح مواطناً  واملرا�ضي������م. غري ا

واجهت������ه م�ضكلة �ضائكة؛ فم������ا عاد مبقدوره 

فراد املحيطني  التع������رف على كل فرد من الأ

به، واأ�ضبح بالتايل عاجزاً عن حتديد موقعه 

ومواقعه������م يف الهرم الجتماعي، وكي يثبت 

أنه اأف�ضل منهم موقعاً، �ضار  لهوؤلء الغرباء ا

يلجاأ اإىل كافة الو�ضائل امل�ضطنعة املتاحة له، 

ابتداء بالتزاحم معهم على كل �ضيء، مروراً 

�ضياء الت������ي ل �رصورة حقيقية لها  بتملك الأ

والتباهي بها وانتهاًء با�ضتخدام العنف.

ن�ضان على  ج - لق������د اأجربت املدين������ة الإ

العي�������س يف ظروف م������ن الكتظاظ تتعار�س 

حيائية. فالربية، بيئته الن�ضوئية  وخلفيته الإ

�ضلي������ة، كانت توؤمن ل������ه الف�ضحة املكانية  الأ

املنا�ضب������ة، وه������و اإحيائيا يتوج�������س ويغ�ضب 

)ت�ضتث������ار عدوانيته( عندم������ا يقتحم الغرباء 

قليمي������ة احلميمة، فكيف احلال  ف�ضحته الإ

وهذه الف�ضح������ة يجري اقتحامه������ا بانتظام 

يف ال�ض������ارع واحلافلة وغرف العمل ومقاعد 

الدرا�ضة وغريها. ورغم املظاهر فاإن غالف 

الت������اأدب الرقيق، الذي يخف������ي حتته ركاماً 

من ال�ضي������ق وال�ضتنكار واحلن������ق، كثرياً ما 

يتفج������ر �ضلوكاً عدائياً نح������و اأهداف منتقاة 

اأحيان������اً وع�ضوائية يف اأحي������ان اأخرى. ورمبا 

كان هذا العامل من اأهم العوامل التي جتعل 

حياء املكتظة فيها، مهياأة  املدن، بخا�ض������ة الأ

لتفجرات العنف. 

2- من املفارقات الالفتة لالنتباه اأن هبة 

ن�ض������ان الرئي�ضة املتمثلة يف قدرته الفريدة  الإ

عل������ى التفك������ري والتذكر والتعل������م والبتكار، 
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أ�ضهمت يف اإحداث الختالل يف التوازن بني  ا

ال�ضتثارة والكف عن طريق:

أ - اخ������رتاع وا�ضتخ������دام ال�ض������الح الذي  ا

ذى عن بعد، مما  �ضه������ل اإمكانية اإحل������اق الأ

حّيد اإمي������اءات واإ�ضارات التهدئ������ة والقبول 

بالهزمية. فالغرماء، نتيجة توفر ال�ضالح، ما 

عادوا ي�ضتبكون وجهاً لوجه، اإّل نادراً، لذا مل 

�ضارات القيام  مياءات والإ يعد مبقدور تلك الإ

بدوره������ا الن�ضوئي يف فك ال�ضتباك بو�ضاطة 

ك������ف عدواني������ة املنت�رص وبالت������ايل احلد من 

�رصار الناجمة عن ال�رصاع داخل- نوعي.  الأ

ف�ضاًل ع������ن اأن املدة الق�ضرية، التي انق�ضت 

ن�ضان ال�ض������الح واأ�ضبح  من������ذ اأن اكت�ض������ف الإ

قادراً على تناقل املعلومات اخلا�ضة ب�ضنعه 

وا�ضتخدام������ه من جيل اإىل اآخر، مل متكنه من 

أو روادع اإحيائية تلقائية �ضد  تنمية كواب������ح ا

أو املدمر. على العك�س من  ا�ضتخدامه املوؤذي ا

�ضد وخمالبه، على �ضبيل املثال. أنياب الأ ا

ميائي  ب - ا�ضتبدال الن�ضق الت�ضايل الإ

العياين املبا�رص والقادر على العمل التلقائي 

م������ع امل�ضتوي������ات الدماغية حت������ت اللحائية، 

بن�ض������ق ات�ض������ايل رمزي جتري������دي )الكالم( 

أ�ضا�ض������اً، على امل�ضت������وى اللحائي ول  يعمل، ا

أث������ري التلقائي يف  ميل������ك الق������درة عل������ى التا

الفعاليات حت������ت اللحائية املث������رية والكافة 

للربامج ال�ضلوكية اجلبلية.

ن�ض������ان وقدرت������ه عل������ى  ج - خميل������ة الإ

التخطي������ط للم�ضتقب������ل جعلت م������ن دوافعه 

العدوانية ل تخت�س فقط بالدفاع عن النف�س 

أو بالرتقي يف املكانة  أو الف�ضح������ة احليوي������ة ا ا

أي�ض������اً بالنتقام املخطط  الجتماعي������ة، بل ا

ل������ه واملوجه اإىل اأفراد اأو جماعات مل يتعر�س 

اأ�ضاًل اإىل عدوانيتهم املبا�رصة، كما هو احلال 

يف اأعمال الثاأر الفردية واجلماعية.

�ضا�ضية  د - اأخ������رياً، من بني الغرائ������ز الأ

ينف������رد الع������دوان يف كونه غ������ري م�ضموح به، 

أو نف�ضياً، التعبري عنه �رصاحة، اإذ  اجتماعياً ا

أو قانونية  أو اجتماعية ا ل توجد كيفية دينية ا

)خ������ارج اإط������ار احل������رب ورمب������ا املناف�ضات 

ن�ضان مبمار�ضة عدوانه  الريا�ضية( ي�ضمح لالإ

من خاللها، كما هو احلال بالن�ضبة للجن�س يف 

موؤ�ض�ضة الزواج. وانعدام املتنف�ضات ال�ضحية 

ميكن اأن يوؤدي اإىل تفج������رات تت�ضم بالعنف 

وهذا ما ميكن مالحظته يف �ضلوك اجلمهرة 

اأحياناً، عندما تنزع عنها قيودها الجتماعية 

وتطلق العنان لدوافعها العدوانية القطيعية 

البدائية فتتحول اإىل غوغاء.
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العدوان يف احلياة اليومية

ج������اءت مو�ضوع������ة لورن������ز ح������ول طاقة 

الفع������ل النوعية لتق������رتح تف�ض������رياً اأو و�ضفاً 

أ الطاقة النف�ضية الفرويدي،  ملبدا مو�ضوعياً 

اإذ ت�ضري املو�ضوعة اإىل اأن عمليات كف منط 

�ضلوك������ي غريزي من �ضاأنه������ا تكوين دوافع ل 

�ضا�ضية  تق������ل �ضدة عن الدوافع الغريزي������ة الأ

أنها توجد  مر بال�ضل������وك -اأي ا ق������در تعلق الأ

اأمناطاً �ضلوكية بديلة-. وميكن اإي�ضاح ذلك، 

باخت�ضار، يف مثال حول �ضلوك البط الربي 

: فال�رصاع الداخلي بني القتال عند مواجهة 

غ������رمي )داف������ع غري������زي( واله������روب )دافع 

غريزي( يربز، اأحيان������اً، �ضلوكاً غريزياً ثالثا، 

حاًل لل�رصاع بني الدافعني املتعار�ضني، مثل 

أو التاأنق )تنظيف  القيام بحركات بناء الع�س ا

الري�س(. وميكن مالحظة نف�س الظاهرة يف 

�ضلوك ذكور القطط، اإذ كثرياً ما ي�ضاهد اأحد 

القط������ني الغرميني يق������وم، يف حماأة التهديد 

املتبادل مواًء وتك�ضرياً، بتنظيف �ضعر قوائمه 

أو باقتنا�س ح�رصة وهمية متر بالقرب منه.  ا

اإّن ذل������ك يعن������ي، اأولً، اأن الطاق������ة اخلا�ضة 

ب�ضل������وك غريزي ما ميك������ن حتويل اجتاهها 

أو اإزاحته������ا، نحو �ضلوك بديل. وبذا تكت�ضب  ا

مناط ال�ضلوكي������ة البديلة -يف الرئي�ضيات  الأ

ن�ضان، هن������اك بدائل  العلي������ا، خ�ضو�ض������اً الإ

�ضلوكي������ة مبتك������رة واأخ������رى مكت�ضبة كذلك- 

خ�ضائ�س ل تقل اأ�ضالة وثباتاً عن الأمناط 

�ضلية. ويعني، ثانياً، اأن  ال�ضلوكية اجلبلية الأ

�ضحن������ة الطاقة النوعي������ة اخلا�ضة بفعل ما، 

مكان  عندما يتم تخ�ضي�ضه������ا، لن يكون بالإ

أو اإلغاوؤها واإمنا يتحتم تفريغها  ا�ضرتجاعها ا

�ضل������ي اأو حتويلها نحو  �ض������واء نحو الفعل الأ

اأفعال بديلة. لذل������ك غالباً ما توجه دوافعنا 

العدوانية �ضلوكن������ا، يف احلياة اليومية، نحو 

أو ال�ضتجابات  أو اأكر من املواق������ف ا واح������د ا

التالية: 

1- اإزاحة طاقة العدوان نحو متنف�ضات 

مقبول������ة ومفيدة، اأحيان������اً، حمببة اجتماعياً 

جن������از والبتكار  مث������ل توكي������د ال������ذات والإ

ب������داع، وكذل������ك نحو ح������ب ال�ضتطالع  والإ

املوؤدي اإىل املعرفة والذي تقوده احلاجة اإىل 

التحك������م mastery يف املجهول وال�ضيطرة 

control عليه. وهاتان احلاجتان هما من 

م�ضتقات العدوان.

2- �ضلوك ع������دواين اآين ومبا�رص و�رصيح 

نحو م�ض������در اأو م�ضادر الع������دوان املحددة 
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وبذلك يت������م ت�رصيف ال�ضحنة العدوانية اأولً 

باأول.

3- ا�ضتجابة موؤجلة وغري مبا�رصة، عندما 

ل يك������ون الهدف حم������دداً اأو ل يكون متاحاً 

أو نف�ضية اعتبارية. يف  �ضباب ظرفية مكانية ا لأ

حوال تتوجه ال�ضحنة العدوانية  مث������ل هذه الأ

نحو اأهداف بديل������ة. فبو�ضاطة التعميم تتم 

اإع������ادة توجي������ه ال�ضحنة العدواني������ة نحو ما 

�ضلي للع������دوان؛ لذا قد  مياث������ل اله������دف الأ

ي�ضبح كل من مياثله يف النتماء اإىل مهنة اأو 

أو تتم  ع�ضرية اأو مدينة.. اإلخ هدفاً للعدوان. ا

اإزاح������ة ال�ضحنة العدوانية نحو رموز للهدف 

املق�ضود، كما يح������دث عندما تزاح ال�ضحنة 

ب، مثاًل، والذي  العدوانية املوجهة نح������و الأ

ويل لل�ضلطة يف حياة كل �ضخ�س  ميثل الرمز الأ

نح������و رموز اأخرى لل�ضلطة كاملعملني واملدراء 

و�ضواه������م. اأو قد توجه ال�ضحن������ة العدوانية 

نحو كب�س فداء، كما يحدث عندما، يتعر�س 

مروؤو�������س، عل������ى �ضبيل املث������ال، اإىل عدوانية 

رئي�ض������ه، فاإن������ه قد يق������وم بتفري������غ �ضحنته 

العدواني������ة التي ا�ضتثاره������ا رئي�ضه بدوره يف 

خري  اأح������د مروؤو�ضيه، وعندما يذهب هذا الأ

اإىل البيت قد ت�ضبح زوجته هدفاً لعدوانيته، 

الت������ي تنف�س عن حنقه������ا بدورها يف اإحدى 

بناتها.

4- عندم������ا يعجز ال�ضخ�������س عن تفريغ 

عدوانيت������ه، كما ه������و حال البن������ت يف املثال 

خري، فاإنها تنتج �ضعوراً بالغ�ضب، والغ�ضب  الأ

املرتاك������م يوؤدي اإىل التوتر ال������ذي يتحول اإىل 

حمن������ة ذات عواقب نف�ضي������ة وف�ضلجية يوؤلف 

أ�ضا�ض������اً ل�ضطراب������ات ج�ضمية  ا�ضتمراره������ا ا

وظيفي������ة متنوعة، ق������د تق������ود بالنتيجة اإىل 

خمتلف التخريب������ات الع�ضوية التي ا�ضطلح 

النف�ضج�ضمية.  بال�ضطرابات  ت�ضميتها  على 

أو اأن ترت������د ال�ضحن������ة العدوانية نحو الذات  ا

يف هيئ������ة �ضع������ور بالعجز، ال������ذي يعترب من 

أ�ضباب الكتئاب ال�رصيري املهمة. ف�ضاًل عن  ا

اأن الع������دوان املكفوف به������ذه الطريقة عامل 

رئي�ضي من العوامل املوؤدية اإىل اإيذاء النف�س 

والنتحار.

خامتة

ق������رار باأن  ف�ضاًل عّما تق������دم، يتعني الإ

أن������ه �ضاأن الغرائز  ن�ضان، �ضا الع������دوان لدى الإ

خرى، يقع داخ������ل الن�ضق الرمزي للنف�س،  الأ

م������ن جه������ة، والن�ض������ق التاريخ������ي والثقايف 

والديني  والقانوين  والأخالقي  والجتماعي 
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من جهة اأخرى، ول يظه������ر معرباً يف هياأته 

ال�رصيحة ع������ن احلاجات الغريزية املبا�رصة. 

حيائي������ة ل ميك������ن  ورغ������م اأن التقريري������ة الإ

تنحيته������ا جانباً، اإّل اأن دورها يتم، يف اأحيان 

كث������رية، اختزاله بدرج������ات متفاوتة، بح�ضب 

�ضخا�س واجلماعات،  اختالف الظروف والأ

لتح������ل حمل������ه جمموع������ة م������ن النفع������الت 

املمثلة  وامل�ضاع������ر واحلاجات واملمار�ض������ات 

للرمزي������ة النف�ضية والجتماعي������ة مبفهومها 

ال�ضامل، بدلً من الفعل املبا�رص املقرر �ضلفاً. 

ن�ض������ان، ال������ذي يعي�������س يف اأعماقه ذلك  فالإ

ال�ضياد الباحث عن الطع������ام، اأ�ضبح يخرج 

أو  أو بجاروف ا مت�ضلحاً بحقيب������ة دبلوما�ضية ا

أو باملعرفة، بدلً من  أو ب�ضماع������ة ا مب�ضط������رة ا

أو الرمح، يف رحل������ة يومية للبحث  اله������راوة ا

ع������ن الرزق )ال�ضيد( كما كان يفعل اأ�ضالفه، 

متعاون������اً ومتناف�ضاً مع م������ن حوله يف الوقت 

نف�ضه، اإّل اأن الطرائد اأ�ضبحت اأ�ضعب منالً 

والو�ضائل املو�ضلة اإليها اأكر تعقيداً والتناف�س 

ر�س املتاح������ة اأكر  أ�ضد ح������دة وف�ضح������ة الأ ا

�ضيقاً، كما اأ�ضحى عليه اخل�ضوع ملجموعة 

ع������راف والتقاليد  م������ن القواعد والنظم والأ

والقوانني واملحرم������ات، كل ذلك جعل طرق 

أ�ضكالً ل ح�رص  التعبري عن عدوانيته تاأخذ ا

لها يف التقن������ع والتنوع والرتمي������ز والتاأجيل 

عالء. زاحة والتحويل والتطقي�س والإ والإ

مكان  وبح�ض������ب اعتقادنا، لن يك������ون بالإ

ث������ار العدوان  حت�ض������ني فر�������س الت�ض������دي لآ

ال�ض������ارة يف حياتنا اإن نحن اعتربناه، فقط، 

واحداً من م�ضاوئ احلي������اة املحتومة. ولكن 

رمبا كانت فر�ضنا اأف�ضل اإذا ما حاولنا فهمه 

با�ضتك�ض������اف ال�ضل�ضل������ة املرتابط������ة احللقات 

آثاره  اخلا�ضة به، ف�ضاًل ع������ن التعرف على ا

يجابي������ة يف حياتن������ا. فهو لي�������س �رصورياً  الإ

للدفاع ع������ن النف�س واحلقوق فح�ضب، واإمنا 

جناز  أ�ضا�������س لال�ضتقاللي������ة والإ أي�ض������اً ا هو ا

أن������ه اأدى ول يزال دوراً هاماً  والكربياء، كما ا

ن�ضان من  يف التطور احل�ضاري والثقايف لالإ

خالل امل�ضاهمة، يف تكوين اأوا�رصه الوجدانية 

ومرا�ضيمه  و�ضعائره  خالقي������ة  الأ ومعتقداته 

واحتفالته وفنونه التعبريية.

والعدوان لي�س م�ض������وؤولً ب�ضورة مبا�رصة 

عن الأمناط ال�ضلوكية ال�ضاذة الناجمة عنه، 

اإذ قد يلحق بال�ضتجابة له، من ال�ضطراب، 

مايلح������ق ب�ضواه من الدواف������ع الغريزية )نهم 

طف������ال، على  الطع������ام املر�ض������ي وا�ضتهاء الأ
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�ضبيل املثال، فيما يخ�������س الدوافع الفموية 

واجلن�ضية على الت������وايل(. فالدافع الغريزي 

وجه  أو اأكر من الأ ميكن اأن ي�ضطرب يف واحد ا

تية: اأولً، طاقة الدافع، اأي �ضدته وفتوته،  الآ

أو نق�ضاناً. ثانياً، ه������دف اأو وظيفة  زي������ادًة ا

الداف������ع، عندما يعجز الداف������ع عن حتقيق 

ه������داف التي �ضمم لتحقيقها.  أو الأ الهدف ا

أو  ثالثاً، مو�ضوع الدافع، اإذ قد يف�ضل الدافع ا

ينحرف عندما ل يعر على املو�ضوع املالئم 

أو  اأو ل يتمكن م������ن اإقامة عالقة �ضوية معه ا

عندم������ا يخطئ يف اختي������ار املو�ضوع اأ�ضاًل. 

مناط ال�ضلوكية املعربة  لذا ميكن القول اأن الأ

عن العدوان ترتبط، اإىل حد بعيد، بالتكوين 

اجلبل������ي للفرد، من جهة، وبطبيعة الظروف 

البيئي������ة والرتبوية والجتماعي������ة، من جهة 

اأخ������رى. فاختالف �ضخ�س عن اآخر وجمتمع 

عن اآخر يتح������دد بكيفية تعاطي هذا وذاك، 

�ضعوري������اً ول�ضعورياً، م������ع الغرائز الرئي�ضية، 

تاأجياًل واإزاح������ًة وحتوياًل وتطقي�ضاً واإعالًء. 

أبعد من ذلك  أريك�ض������ون اإىل ا ويذه������ب اأريك ا

عندم������ا ي�ض������ري اإىل اأن الطقو�������س وال�ضعائر 

الجتماعية ذات الن�ض������وء الثقايف والأمناط 

ال�ضلوكي������ة املتعلق������ة بتحويل الع������دوان نحو 

قنوات بديل������ة، متيز اجلماع������ات الب�رصية، 

�ضغريها وكبريها، بنف�س الطريقة التي متيز 

ال�ضف������ات الناجم������ة عن النتق������اء الطبيعي 

الع�ض������وي ر�ضاً عن ر�س ونوعاً عن اآخر، وقد 

pseudo- أ�ضماه النق�ضام النوعي الكاذب ا
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ــي ال�صالب، ومن اأمثلته  نرتوب ــه نيكنرتوبي اأو الإ ــاط يف الطاقة اإنرتوبي، وعك�ص ــار. وقد �صمي هذا النحط ال�صتثم

الهوام�ش



ن�سان والعدوان الإ

73 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

ــام النبات با�صتخدام �صوء ال�صم�ص لبناء اأ�صكال اأعلى من الطاقة. وكان عامل الفيزياء اإروين �صرودنكر قد اأو�صح  قي

نرتوبي  ــدرة »التغذي« على الإ ــاق احلية عن �صواها من العامل املادي هي ق ن�ص ــن ال�صفات التي متيز الأ ــدة م اأن واح

ال�صالب. 

�صود والذئاب. كما اأن بع�ص  �صارة هنا اإىل اأن بع�ص الالحمات الجتماعية لديها تراتب اجتماعي مثل الأ ل بد من الإ  -4

العا�صبات تدافع عن اأحوازها.

قليم territory : م�صاحة يف املكان براً اأو ماًء اأو ف�صاًء، يدافع عنها حيوان اأو جمموعة حيوانات عادة  احلوز اأو الإ  -5

معتربة اإياها حمميتها اخلا�صة ح�صرياً.

¥µ
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دويَة ذاَت الت�أثرِي النف�سِي تهدُد  دم�ِن والأ اإن املخ������دراِت واملواَد امل�سببَةَ للإ

نه� متف�سي������ٌة يف كلِّ دوِل الع�مِل ويف كلِّ  يِّ مر�ضٍ اآخَر.. لأ
أكرَث م������ن اأ الب�رشي������َة ا

نه� تقتُل ببطٍء و�سمٍت وتهدُم املجتمَع بهدوٍء عجيٍب. املجتمع�ِت.. ولأ

أك�نْت املخدراُت م�دًة نب�تيًة  نَّ ج�ئحَة تع�طي املخدراِت �سواءٌ ا
أ وامللَحُظ ا

أو عل������ى �سكِل مركٍب كيمي�ئ������يٍّ اأو على �سكِل دواٍء يُ�س�������ءُ ا�ستعم�لُُه ف�إنَّ تلك  ا

اجل�ئحَةَ اأ�سبَحْت تتقدُم ب�رشعٍة مذهلٍة وتعمُّ املجتمع�ِت »الراقيَة« واملجتمع�ِت 

باحث يف الرتاث العربي ووزير �ضابق.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

املخدرات �سم للفرد وهدم املجتمع

❁
د. حممد يحيى خراط
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ناِث والذكوِر على  »املتخلف������َة« وتنت�رشُ بنَي الإ

عم������اِر �شيباً و�شباباً،  ح������دٍّ �شواء. وبنَي كلِّ الأ

ولك������نَّ املوؤ�شَف حقاً واخلطَر فعاًل هو تزايُد 

 
ْ
عي أو ُمدَّ تف�شيها عند ال�شباِب وبنَي املثقفني ا

الثقافِة.

دم������اِن مل تعْد مقت�رشًة على  اإنَّ اأ�رشاَر الإ

أو بو�شاطِة  أنف�َشُهم باأيديهم ا أنا�ٍس يحطموَن ا ا

على �شكِة النحراِف، 
ْ
رفاِق �شوٍء ي�شعونَُه������م 

أمٍة يتحوُل  بل اأ�شبَحْت هذِه الق�شيُة ق�شيَة ا

بع�ُس �شباِبها ، اإىل همٍل ل قيمَة لُه. يف حنَي 

يج������ب اأن يكونوا عّدتَه������ا وذخريتَها ملواجهة 

امل�شتقبل.

املخدراُت عرَب التاريخ:

يُعت������رُ تعاطي املخ������دراِت مو�شوٌع قدمٌي 

ن�شانيِة، فما من  جداً ي�شُل اإىل فجِر احلياِة الإ

جمتمٍع من املجتمعاِت القدميِة اأو احلديثِة، 

أو املتح�رّشِة اإّل ُوِجدْت فيِه ظاهرةُ  البدائيِة ا

دماُن. فنجُد هذه الظاهرةَ عند ال�شينينَي  الإ

القدماِء والهنوِد ويف م�رَش وبالِد فار�َس ويف 

اليوناِن القدميِة. كم������ا �شوهَدْت عنَد قبائَل 

ت�شك������ُن اأفريقيا وتتوزُع ما ب������نَي منابِع النيِل 

وحو�ِس نهِر الكونغو وتنزانيا.

نَّ هذا املو�ش������وَع برَز على ال�شطِح 
أ غرَي ا

عل������ى هيئِة م�ضكل������ٍة عوي�ضٍة عل������ى م�ضتوى 

ال�ضعي������ِد العامل������ي يف تاريٍخ قري������ٍب ن�ضبياً 

وذل������ك يف منت�ض������ِف ال�ضتينياِت م������ن القرِن 

املا�ضي، وتبلوَر الهتم������اُم بِه يف املجتمعاِت 

العربيِة بدءاً من منت�ضِف ال�ضبعينياِت. ويف 

دماُن  الثمانيني������اِت والت�ضعينياِت اأ�ضب������َح الإ

واملخدراُت م�ضكلًة عاملي������ًة بحقٍّ ُكِتَبت عنها 

موؤلفاٌت كثريةٌ مبختل������ِف اللغاِت موجهًة اإىل 

اخلا�ض������ِة والعام������ِة. و ن�رَص معه������ُد البحوِث 

ال�ضيدلنيِة التابِع جلامع������ِة مي�ضي�ضبي �ضنَة 

1976 بيبليوغرافيا حوَل مادة القّنِب وحَدها 

ت�ضم������َن 3045 مدخاًل ما بنَي كتاٍب ومقاٍل. 

اأ�ض������اَف 2670 مدخ������اًل  �ضن������ة 1982  ويف 

جديداً.

تعاريف ل بد منها:

لق������د وقع املثقف������ون وغ������ريُ املثقفني يف 

خلٍط لتعريِف املواِد املخدرِة واملواِد املحدثِة 

 .. أث������رِي النف�ضيِّ دوي������ِة ذاِت التا دم������اِن والأ لالإ

أنَُّه ل بدَّ م������ن اإي�ضاِح  أينا ا وغرِيه������ا.. ل������ذا را

بع�ِس هذِه التعاريَف وامل�ضطلحاِت امل�ضتعملِة 

علمياً ودولياً.

:Addiction دمان الإ

غ������واِل،  أو الأ  ه������َو اإدم������اُن املخ������دراِت ا

ويق�ض������ُد به التعاط������ي املتكرِر مل������ادٍة نف�ضيٍة 
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نَّ 
أ أو لعدِة م������واّد نف�ضي������ٍة، لدرجِة ا وحي������دٍة ا

املتعاط������ي  )ويقال املدمُن( يُظه������ُر ان�ضغالً 

�ضديداً واهتماماً بالتعاَطي، كما يك�ضُف عن 

أو لتعديِل تعاطيِه،  عجٍز اأو رف�سٍ لالنقطاع، ا

وكثرياً ما تظهر عليه اأعرا�ُس الن�ضحاِب اإذا 

ما انقطع عن التعاطي، وت�ضبُح حياةُ املدمِن 

حتَت �ضيطرة التعاط������ي اإىل درجٍة ت�ضل اإىل 

يَّ ن�ضاٍط اآخَر.
ا�ضتبعاِد اأ

دماِن: ومن اأهمِّ مظاهِر الإ

امل������ادِة  جرع������ِة  زي������ادِة  اإىل  مي������ٌل   -1

املتعاطاِة.

2- مظاه������ُر وظيفي������ٌة )فيزيولوجي������ٌة( 

وا�ضحٌة.

3- حالُة ت�ضمٍم عابرةٌ اأو مزمنة.

4- رغبٌة قهّريٌة ق������د ترغُم املدمَن على 

حماولِة احل�ضوِل على املادِة النف�ضيِة املطلوبِة 

يِّ و�ضيلٍة كانَْت.
باأ

5- تاأثريٌ مدمٌر على الفرِد واملجتمع.

 :Craving اللهفة

رغبٌة قوي������ٌة يف احل�ضوِل عل������ى املخدِر 

. ول������� اللهفِة بع�ُس  أو عل������ى م�رصوٍب كحويلٍّ ا

اخل�ضائ�ِس الو�ضوا�ضيِة، فهي ل تنفكُّ تراوُد 

فكَر املدمن وتكون غالباً م�ضحوبًة مب�ضاعَر 

�ضيئٍة.

 :Dependence العتماد

حال������ٌة نف�ضي������ٌة، واأحياناً تك������وُن ع�ضويًة 

 بنَي مادٍة 
ٍ

كذل������َك، تنتُج عن تفاع������ٍل كيميائي

: وتت�ضُم  أث������رٍي نف�ض������يٍّ والكائِن احل������يِّ ذاِت تا

أو �ضلوكياٍت  هذِه احلالُة ب�ضدوِر ا�ضتجاباٍت ا

حتتوي دائماً على عن�������رِص الرغبِة القاهرِة 

يف اأن يتعاط������ى الكائُن م������ادًة نف�ضيًة معينًة 

أو دوريٍّ )اأي من حني  أ�ضا�ٍس م�ضتم������رٍّ ا على ا

آثاَرها   ا
ُّ
خر( وذلَك لكي يعي�َس الكائُن احلي لآ

ليتحا�ضى املتاعَب املرتتبَة  النف�ضيَةَ، واأحياناً 

على افتقاِدها.

 Psychic النف�ص���ي  العتم���اد 

 :dependence
حالٌة يوجُد فيها �ضعوٌر بالر�ضا مَع دافٍع 

أو الدوريَّ   امل�ضتمرَّ ا
َ
نف�ضيٍّ يتطلُب التعاط������ي

أو لتحا�ضي  ملادٍة نف�ضيٍة بعيِنها ل�ضتثارِة املتعِة ا

املتاع������ِب. وتعتربُ هذِه احلال������ُة النف�ضيُة هي 

أق������وى العوامِل التي ينط������وي عليها الت�ضمُم  ا

املزمُن باملوادِّ النف�ضيِة.

 Physical الع�ص���وي  العتم���اد 

 :dependence
حال������ٌة تكيفي������ٌة تك�ض������ُف ع������ن نف�ِضه������ا 

بظه������وِر ا�ضطراب������اٍت ع�ضوي������ٍة �ضديدٍة يف 

حال������ِة النقطاِع ع������ن تعاطي م������ادٍة نف�ضيٍة 
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. وتتك������وُن ال�ضطراباُت  معين������ٍةً

امل�ضاُر اإليه������ا )وت�ضمى اأعرا�َس 

الن�ضح������اِب( م������ن جمموعٍة من 

ذاِت  والعالم������اِت  عرا�������س  الأ

طبيع������ٍة ع�ضوي������ٍة ونف�ضيٍة التي 

تخت�������سُّ بها كلُّ فئ������ٍة من املواِد 

النف�ضي������ِة دوَن غريه������ا، وميكُن 

عرا�ِس  التخل�������سُ من ه������ذه الأ

أو  والعالماِت بع������ودِة ال�ضخ�ِس ا

الكائ������ِن احليِّ اإىل تن������اوِل املادِة 

أو م������ادٍة اأُخرى  النف�ضي������ِة ذاِتها ا

 مماثٍل 
ٍ

ذاِت تاأثرٍي فارماكولوجي

داخَل الفئ������ِة نف�ِضها التي تنتمي 

�ضليُة. اإليها املادةُ النف�ضيُة الأ

الع�ضويُّ  العتم������اُد  ويعتربُ 

عاماًل قوياً يف دعم العتماِد النف�ضيِّ وتاأثريِه 

يف ال�ضتم������راِر يف تعاطي امل������ادِة النف�ضيِة اأو 

يف النتكا�������سِ اإىل تعاطيه������ا بع������َد حماولِت 

الن�ضحاْب.

لالعتم������اِد  املحدث������ُة  دوي������ُة  والأ

  Dependence Producing drugs

 موادُّ تتواف������ُر فيها القدرةُ على التفاعِل 
َ
هي

مَع ج�ضِم الكائِن احليِّ فتُحدُث حالُة اعتماٍد 

ها: أو كليهما معاً، من اأهمِّ  اأو ع�ضويٍ ا
ٍ

نف�ضي

غواِل: وت�ضمُل جميَع امل�رصوباِت  1- فئُة الأ

الغوليِة.

مفيتامنِي،  مفيتاميناُت: مثُل الأ 2- فئة الأ

والدك�ضامفيتامنِي.

3- فئُة الباربيتورات: مثُل الباربيتوراِت، 
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أث������رٍي مه������دٍئ، مث������ل  وم������واُد اأخ������رى ذاُت تا

الكلورديازيبوك�ضايِد املعروُف با�ضِم )ليربيوم(، 

والديازيبام )وهو الفاليوم(.

أ�ضهُرها م�ضتح�رصاُت  4- فئُة القنبياِت: وا

، و هو احل�ضي�������سُ )كما هَو  القّنِب الهن������ديِّ

معروٌف يف م�رَص(.

5- فئ������ُة الكوكائنِي: وت�ضم������ُل الكوكائنَي 

أوراُق الكوكا والكراك. وا

6- فئُة املهلو�ضاِت )اأي املحدثِة للهلو�ضِة(: 

أ�ضه������ُر اأفراِد هذِه املجموع������ِة اللي�ضريجيُد  وا

.)LSD املعروف با�ضم(

7- فئُة القاِت.

أو املورفيناُت(:  فيوني������اُت )ا 8- فئ������ُة الأ

في������وَن، واملورف������نَي، والهريوينَي،  وت�ض������مُّ الأ

والكودئ������نَي، وبع�َس العقاق������رِي املخلّقِة ذاِت 

ثاِر ال�ضبيهِة باآثاِر املورفنَي. الآ

9- فئُة املواِد الطي������ارِة )ال�ضتن�ضاقيِة(: 

�ضيتون، واجلازول������ني، وبع�ِس املوادِّ  مث������ل الأ

ث������رِي،  الإ مث������ُل  التخدي������ِر  يف  امل�ضتخدم������ِة 

والكلوروفورم، وغاز النرتوز.

10- فئُة التبِغ.

11- فئُة النبِّ وال�ضاِي.

:  Intoxication الت�صمم

حالٌة تعقُب تعاَطي اإحدى املواِد النف�ضيِة 

وتنطوي على ا�ضطراباٍت يف م�ضتوى ال�ضعوِر، 

أو ال�ضلوِك  دراِك، والوجداِن ا والتع������رِف، والإ

، ورمب������ا �َضَملَْت كذل������َك وظائَف 
ٍ
بوج������ٍه عام

وا�ضتجابات نف�ضية-فيزيولوجية. 

:Tolerance التحمل

 )
ٌ
 )فيزيولوجي

ٌ
هو تغريٌ ع�ض������وٌي وظيفي

دماِن  يتجُه نحَو زيادِة جرعِة مادٍة حمدثٍة لالإ

ثِر الذي اأمكَن  بهدِف احل�ضوِل على نف�ِس الأ

 . حت�ضيلُه من قبِل بجرعة اأقلَّ

 :Withdrawal الن�صحاب

عرا�ِس تختلُف يف بع�ِس  جمموعٌة من الأ

ها ويف �ضّدِتها، حتدُث للفرِد على اثَْر  اأعرا�ضِ

النقطاِع املفاجِئ عن تعاط������ي مادة نف�ضيٍة 

أو تخفي������ُف جرعِتها، �رصَط اأن يكوَن  معينٍة، ا

ر كثرياً وا�ضتمرَّ هذا  تعاطي هذِه املادِة قد تَكرَّ

التكراُر لفرتاٍت طويلٍة اأو بجرعاٍت كبريٍة.

 Drug دوي���ة النف�صي���ة تعاط���ي الأ

 :abuse
ورَد يف كت������اِب ل�ضاِن العرِب لبِن منظوٍر: 

»التعاطي تناوُل ما ل يحقُّ ول يجوُز تناوله« 

وبناًء على هذا التعري������ِف نقوُل تناوَل فالٌن 
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الدواَء، ولكنه تعاَطى املخ������دَر. ويُ�ضاُر بهذا 

امل�ضطل������ِح اإىل التناوِل املتكرِر مل������ادٍة نف�ضيٍة 

�رصاِر مبتعاطيها. آثاُرها اإىل الإ حيُث توؤدي ا

 Psychoactive نف�ص���ي  دواء 

:drug
ن�ضاُن اأو احليواُن  يُّ م������ادة اإذا تناولَها الإ

اأ

أو ما  أّثَرْت يف ن�ضاِط املراكِز الع�ضبيِة العليا، ا ا

ن�ضان(  ا�ضطلْحنا على اأن ن�ضميه )يف حالة الإ

بالعملي������اِت النف�ضيِة. وقد يك������وُن تاأثريُ هذِه 

املادِة يف اجتاِه التن�ضيِط، وقد يكوُن يف اجتاِه 

التخمي������ِد والتثبي������ِط، وقد يك������ون يف اجتاِه 

اإحداِث بع�ِس الهالو�ِس.

:Narcotic خمدر

املوادُّ املخدرةُ ه������ي جمموعُة املوادِّ ذاِت 

مَة قانوناً والواردِة على  التاأثرِي النف�ضيِّ املحرَّ

�ضبيِل احل�رص يف التفاقيِة الدوليِة املعروفِة 

با�ض������ِم »التفاقيِة الوحيدِة ب�ض������اأِن اجلواهِر 

املخ������درِة، ل�ضن������ِة 1961. ومن بع�������سِ هذِه 

فيوُن وم�ضتّقاتُه،  املوادِّ القنُب وم�ضتقاتُه، والأ

 قانوَن 
َ
ي و�ضجرةُ الكوكا وم�ضتقاتُها.  وقد �ُضمِّ

املخدراِت رقم 2 ال�ضادر يف 12 ني�ضاَن 1993 

يف اجلمهوريِة العربي������ِة ال�ضوريِة هذه املواد 

يف اجلدوِل رقم 1/اآ حتَت عنواِن »يف املوادِّ 

املخدرِة وف������َق التفاقاِت الدوليِة للمخدراِت 

لع������ام 1961« ويف اجلدول 1/ب ذكر »املواُد 

التي تعتربُ خمدرًة وْف������َق التفاقياِت الدوليِة 

للموؤثراِت العقليِة لعام 1971.

وي�ض������مُّ اجل������دوُل رق������م 2 م������ن القانوِن 

املذكوِر »املوادِّ التي تخ�ض������ُع لبع�سِ �رصوِط 

املواِد املُخّدرِة«.

ذاِت  وامل���وادِّ  املخ���درِة  امل���وادِّ  اأ�صه���ررُ 

: التاأثرِي النف�صيِّ

: �- امل�صتقات الغوليةرُ

 ت�ض������ري املراجُع التاريخيُة املوثوُق بها اإىل 

نَّ املواَد الغوليَة تعتربُ من اأقدم املوادِّ النف�ضّيِة 
أ ا

ن�ضاُن اإْن مل تكْن اأقدمها على  التي تعاطاها الإ

أ�ضبق املجتمعاِت  طالق، وتعترب ال�ضنُي من ا الإ

اإىل معرفِته������ا وت�ضنيعها منُذ ع�ضوِر ما قبَل 

التاريخ.

نَّ املجتم������ع امل�رصيَّ 
أ ويف م�������رَص جن������ُد ا

عرَف امل�رصوب������اِت الغوليَة منُذ عهوٍد قدميٍة 

فامل������وؤّرُخ الروم������اينُّ ال�ضهريُ بلوت������ارُك يقرُر 

نَّ مل������وَك امل�رصينَي مل يكون������وا ي�رصبوها ول 
أ ا

نَّه������ْم كانُوا يروَن  لهِة، لأ يتقربُ������وَن بها اإىل الآ

 يف حقيقتها دُم 
َ
نَّ ه������ذِه امل�رصوباِت اإمنا هي

أ ا

ياِم يف وجِه  الكائنات التي وقَفْت يوماً من الأ
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أدرَكها املوُت  لهِة تعار�ُضها وتقاوُمها، فلما ا الآ

نبذةُ  من  رُت هذه الأ وحتلَّلَْت اأج�ضاُدها وتفجَّ

هذِه اجلث������ِث املتعفنِة، وما مظاه������ُر ال�ضكِر 

والعربدِة التي ت�ضُدُر عن ال�ضاربنَي اإل نتيجًة 

لهِة. أبداِنهم بدماِء اأعداِء الآ لمتالٍء ا

وبالن�ضب������ة لتعاطي امل������وادِّ الغوليِة هناَك 

ثالُث حقائَق ل بدَّ من ذكِرها:

اَل  نَّ العن�رَص الفعَّ
أ  ا

َ
وىل : هي احلقيقةرُ الأ

يف جميِع امل�رصوب������اِت الغوليِة على اختالِف 

والربان������دي  نب������ذِة،  والأ »الب������ريِة،  أنواِعه������ا  ا

والوي�ضكي..اإلخ« هَو الغوُل. 

نَّ 
أ أّننا ن�ضتطيُع ا : هي ا واحلقيقةرُ الثاني���ةرُ

نعاِدَل ب������نَي تاأثرِي امل�رصوباِت الغوليِة املختلفِة 

بن������اًء عل������ى معرفِتنا بن�ض������ِب تركي������ِز املادِة 

الكحولي������ِة فيه������ا. فرتكيُز الغ������وِل يف �رصاِب 

البريِة 3%، ويف النبي������ِذ 10%، ويف الوي�ضكي 

نَّ 
أ 40%. وبناًء على ذل������َك ن�ضتطيع اأن نقّرَر ا

زجاج������َة البريِة التي حتت������وي على 12 اأوقيًة 

أوقي������ًة من الوِي�ضكي  ِم������َن البريِة تعادُل 102 ا

متعادل������ًة يف تاأثرِيه������ا يف �ُضل������وِك املتعاطي. 

أَي  نَّ هذه املعادل������َة تدح�ُس را
أ وهك������ذا جنُد ا

نَّ البرَية لي�َضْت م�رصوباً كحولياً.
َمْن يقوُل باأ

: اإّن الغ������وَل مو�ض������وَع  احلقيق���ةرُ الثالث���ةرُ

 بينما 
ُّ
يتيلي أو الغوُل الإ يتانول ا البحِث هَو الإ

امليتانوُل ه������و غوٌل �ضدي������ُد ال�ضمّية ومميُت 

مُلتعاطيه.

مرا�سرُ الع�صبيةرُ املقرتنةرُ باإدماِن  الأ

الغول:

- زمل������ة اأعرا�س كور�ضاك������وَف: وتتجلى 

باخت������الِل الذاك������رِة وخا�ض������ًة يف م������ا يتعلُق 

ح�ضا�س  بالوقائ������ِع احلديث������ِة، واخت������الِف الإ

بالزم������ِن، وتغرياِت يف ال�ضخ�ضي������ِة نحَو تبلِد 

هماُل  ال�ضديُد  ال�ضعوِر وفق������داِن املبادرةَ والإ

وتزييِف  والنظاِف������ة.  الهن������داِم  ملقت�ضي������اِت 

الذاك������رِة )ت�ض������وُر وقائَع مل حت�ض������ْل اأ�ضاًل(، 

وفقدان حب ال�ضتط������الع للحا�رصُ واملا�ضي 

وامل�ضتقب������ُل، ونوباٌت اندفاعيٌة يف الغ�ضب اأو 

ال�رصور ل تلبث اأن تتال�ض������ى باختفاِء املثرِي، 

وعيِة  وكذل������َك �ضوءُ التغذي������ِة، واأمرا�������سُ الأ

الدمويِة.

- العت������ُه الكحويُل: يتمي������ُز مر�ضى العتِه 

أُ بالتدرِج يف  الكحويلِّ بعدٍد من ال�ضفاِت تبدا

ال�ضدِة وت�ضبُه اأعرا�َس مر�ِس كور�ضاكوف اإل 

أّن ن�ضبَة ال�ضفاِء بينَهْم اأعلى. ا

وهناَك ثالثُة �������رصوٍط لت�ضنيِف املري�ِس 

النف�ضيِّ الكحويلِّ:
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 وا�ضٌح يع������مُّ ُمْعظَم 
ٌ
1- تده������وٌر عقل������ي

الوظائِف العقليِة حيُث يعوُق قدرةُ ال�ضخ�ِس 

ِه الجتماعيِة واملهنيِة. أداِء مهامِّ على ا

2- ا�ضتم������راُر هذا التده������وُر قائماً رغَم 

ِف  َ على توقُّ
َ

أك������ر أو ا أ�ضابيَع ا انق�ضاِء ثالث������ِة ا

ال�ضخ�ِس عن ال�رّصِب.

أّيِة عوام������َل اأخرى مْن  3- عدُم وج������وِد ا

ُم�ضببات العته.

وهكذا فامل�ضاُب بالعتِه الكحويلِّ ن�ضاهُد 

عنَده اختالَل عملي������اِت التعلِم والتّذكِر وحلِّ 

امل�ضكالِت والتاآزِر احلركيِّ الب�رصِيِّ واملهاراِت 

الرتكيبيِة.

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ةرُ  النتائ���جرُ 

امل�رسوبات الغولية:

- انخفا�������سُ ق������درِة اإدراِك العالق������اِت 

املكاني������ِة وحتقيُق التاآزِر احلرك������يِّ الب�رصِيِّ 

املنا�ضِب.

- انخفا�ُس الق������درِة على التعلٌِّم و�ضعُف 

الذاكرة

فيونرُ وم�صتقاته: �- الأ

نَّ ال�ضتخداَم 
أ  ت�ضريُ بع�������سُ املراجِع اإىل ا

في������وِنُ عرَف منَذ م������ا يقرُب من   لالأ
َّ
الطبي

�ضبع������ِة اآلِف �ضنٍة قبَل املي������الِد، فربديُة اإيربز 

������ُه كاَن يُ�ضتخدُم يف عالِج املغ�ِس  أنَّ ت�ضريُاإىل ا

طفاِل يف م�رَص القدميِة. كذلك ورَد  عن������َد الأ

ذكُرهُ يف مالحِم هومريو�َس. وو�ضَفه �ضل�ضو�ُس 

ودي�ضكوردي�������سُ وبلين������ي للع������الِج  من �ضيِق 

التنف�ِس وللم�ضاعدِة على النوِم. و و�ضَف ابُن 

�ضين������ا ا�ضتخداَم ب������ذوِر اخل�ضخا�ِس يف عالِج 

»ذاِت اجُلنِب«. 

ويف الهن������ِد يبدو اأن نب������اَت اخل�ضخا�ِس، 

في������وَن نف�َضُه كانا معروف������نِي منُذ القرِن  والأ

ال�ضاد�ِس امليالدي. 

فيوِن  وِمَن الف�ضوِل املهم������ِة يف تاريِخ الأ

�ضريتورن������ر  مل������اينُّ  الأ ال�ضي������دلينُّ  متّك������َن 

Serturner يف �ضن������ِة 1803 م������ن ع������زِل 

في������وِن وهَو املورفنُي،  العن�������رِص الفّعاِل يف الأ

ثاِر  وه������ذا العن�رصُ هو امل�ضوؤوُل عن معظِم الآ

الفيزيولوجي������ِة والنف�ضيِة املرتتبِة على تناوِل 

�ضكال. وقد انت�رَص  يِّ �ضكٍل من الأ
فيوِن ب������اأ الأ

غرا�َس طبيٍة  ا�ضتخ������داُم املورفنُي بعَد ذلَك لأ

يف العامل الغربيِّ وخا�ضًة يف الولياِت املتحدِة 

مريكي������ِة ملواجه������ِة احتياج������اِت العمليات  الأ

أثناَء احلرب. ِاجلراحيِة  ا

ويف �ضن������ِة 1874 متَّ تخلي������ُق الهريوي������ِن 

أ�ضيتيل  خمربياً، وُعرَف يف البدايِة با�ضِم دي ا



املخدرات �سم للفرد وهدم املجتمع

الث��اين  822009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

مورف������ني اإىل اأن اأطلََق������ْت علي������ه �رصكة باير 

دويِة ا�ضَم الهريويِن �ضنَة 1898. لالأ

اإدم���ان  عل���ى  املرتتب���ةرُ  النتائ���جرُ 

فيونيات: الأ

اإنَّ ال�ض������ورةَ النف�ضي������َة املرتبطَة ارتباطاً 

فيونياِت هي  جوهري������اً بتعاط������ي اإدم������اِن الأ

الكتئاُب.

اإذ ت�ضريُ البحوُث اإىل وجوِد اقرتاٍن وا�ضٍح 

عرا�ِس الكتئابيِة.  فيونياِت والأ بنَي تعاطي الأ

كم������ا ت�ضريُ البحوُث كذلَ������َك اإىل ارتفاِع ن�ضبِة 

مهاٍت  طفاِل املولودي������َن لأ الوفي������اِت ب������نَي الأ

فيوِن.  مدمناٍت على الأ

 : ب واحل�صي�سرُ 3- القنرُ

نَّ نباَت القّنِب 
أ ثريُة اإىل ا ت�ضري الدلئُل الأ

لياِف الت������ي ي�ضنُع منها الن�ضيُج  كم�ضدٍر لالأ

حباُل عرف يف ال�ضنِي منُذ القدم. والأ

أّما ع������ن ال�ضتعمالِت الطبي������ِة للع�ضب  ا

فيقاُل اإنها ترجُع اإىل حوايل القرِن الع�رصين 

أي������اَم اإمرباطوِر ال�ضني احلكيِم  قبَل امليالد، ا

�ض������ن ن������وجن Shen-Nung، فق������د و�ضَف 

م�ضاِك، وداِء امللوِك، واملالريا  القنب لعالِج الإ

والروماتيزم. 

وت�ض������ريُ بع�ُس املراج������ِع التاريخيِة كذلك 

������ُه ُعرَف يف م�رَص من������ُذ حوايل القرِن  أنَّ اإىل ا

الع�رصين قبَل املي������الِد، واُ�ضتخدَم حينئذ يف 

عالِج بع�������سِ اأمرا�������سِ العيوِن. ويُق������ال اإنَّ 

املنطقَةَ العربيَةَ عرفِت ال�ضتخداماِت الطبيَةَ 

للقنِب يف ح������وايل القرِن التا�ضِع امليالدي مَع 

. ومَع  قياِم حركِة الرتجمِة عن الطبِّ اليوناينِّ

�ضاراُت ال�رصيحُة  أ الإ بدايِة القرِن العا�رِص تبدا

. ففي كتاٍب عن  اإىل القّنِب يف الطبِّ العربيِّ

ال�ضم������وِم لبن وح�ضيٍة ي������رُد ذكُر القّنب على 

. ويبدو  . كما يرُد ذكُره عنَد الرازيِّ نَّه �ض������امٌّ
أ ا

وِل مرًة عنَد  نَّ كلمَةَ احل�ضي�ِس ا�ضتخدَمْت لأ
أ ا

الكّت������اِب الع������رِب يف اأواخِر الق������رِن احلادي 

ع�رَص امليالدي. ويف خالِل القرن الثاين ع�رَص 

أوائِل حكِم  دخَل القنُب م�رَص، وكاَن ذلَك يف ا

يوبينَي. وعل������ى امتداِد القرن الرابَع ع�رَص  الأ

قامْت ع������دةُ حماولٍت من ح������ّكاِم م�رص ملنِع 

أو تعاطيِه، ولكنَّ جناَحها  تداوِل احل�ضي�������سِ ا

كاَن حمدوداً. 

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ةرُ  النتائ���جرُ 

القنِب:

- هن������اَك عالقٌة قويٌة بنَي تعاطي القّنِب 

وظه������وِر ال�ضطراِب العقل������يِّ املعروف با�ضم 

»الف�ضاَم«.
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- ي������زداُد احتماُل الت�ضعي������ِد اإىل تعاطي 

فيوُن وم�ضتقاتُه غالباً. خمدٍر اأقوى هَو الأ

مِد يقرتُن باختالٍل  - التعاط������ي طويُل الأ

دائٍم يف عدٍد من الوظائِف النف�ضيِة والعقليِة 

همي������ِة املحقق������ِة يف مواقِف  العلي������ا ذاِت الأ

العمِل املختلف������ِة. مما يرتتُب عليِه اأخطاٌر ل 

تقُف عند ح������دوِد املتعاطي وحَدهُ بل تتعداهُ 

اإىل غرِيِه.

أبريل  حِة العامليِة )8-9 ا أُي هيئِة ال�ضّ - را

�ضن������ة 1992(: للقنِب اأ�رصاٌر ح������ادةٌ مبا�رصةٌ 

واأخرى مزمنٌة طويلٌة البقاِء.

4- الكوكائني:

أوراِق نباِت   يُ�ضتخل�������سُ الكوكائنُي م������ن ا

وق������د   .Erythroxylon coca الك������وكا  

ُعِرَف ه������ذا النباُت يف اأمريكا اجلنوبيِة منُذ 

ألفي �ضن������ٍة. وقد لوِح������َظ التاأثريُ  أكَر م������ن ا ا

وراق. ويف �ضنة 1860 متّكَن  املن�ضُط لهذه الأ

نيم������ان  Niemann م������ن ع������زل العن�رِص 

أ�ضم������اه كوكائني. ويف  الفعاِل يف النب������اِت، وا

 Karl حوايل �ضنة 1885 اكت�ضَف كارل كوللر

Koller اأن الكوكائ������نَي ميك������ُن ا�ضتخداُم������ُه 

ج������راِء جراحاِت العيوِن   لإ
ٍ

كمخ������ّدٍر مو�ضعي

أمٍل يُْذَك������ُر. كما اأدخَل الكوكائنُي كمن�ضٍط  دوَن ا

دويِة وامل�رصوباِت الرتويحيِة.  يف ع������دٍد من الأ

مْت  أ�ضهِر امل�رصوبات الكوكاكول التي ُقدِّ ومن ا

يف �ضن������ة 1886 ولكن يف �ضنة 1903 ا�ُضتبعَد 

الكوكائني من تركيبها. 

النتائجرُ املرتتبةرُ على تعاطي الكوكايني:

يرتتُب عل������ى تعاطي الكوكاي������نِيِ تعر�ُس 

أث������ريُه على  ال�ضخ�������سِ لنوب������اِت الف������زِع. وتا

ح�ضا�ِس  امل������خِّ يتلخ�������سُ يف خف�ِس عتب������ِة الإ

باملنبهاِت.

وتختلُف هذه النوباُت من حيُث مكوناتُها 

أك������رُ هذه  نَّ ا
أ آَخر َغ������ري ا م������ن �ضخ�������سٍ اإىل ا

املكون������اِت �ضيوعاً هي: �رصع������ُة دّقاِت القلِب 

واآلٌم يف ال�ض������دِر واإح�ضا�ٌس بالدوخِة وخوٌف 

أو خ������وٌف من اجلن������وِن، ون�ضوءُ  من امل������وِت ا

خماوَف لدى ال�ضخ�س م������ن الوحدِة وارتياِد 

ماكِن العاَمة. الأ

كم������ا ت�ض������ريُ الدرا�ض������اُت اإىل ا�ضطراِب 

الوظيف������ِة اجلن�ضيِة عند املتعاطي وقد يفقُد 

متاماً الرغبة يف الن�ضاِط اجلن�ضِي.

�- القات:

 القاُت �ضج������رةٌ دائمُة اخل�رصِة،  وال�ضُم 

العلم������ي لها ه������وCatha edulis . يرتاوُح 

طوُل �ضج������رِة القاِت بني خم�ض������ِة اإىل ع�رصِة 
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أوراُق ال�ضج������رة بي�ضاوي������ُة ُمدببٌة.  أمت������اٍر. وا ا

وتُقط������ُف للم�ضِغ، وهي �ضغ������ريةُ ال�ضِن يبلغ 

أ�ضابيع قليلٍة.  أياماً اأو ل يزيُد على ا عمُره������ا ا

أوَل  نَّ الق������اَت ُوجَد ا
أ وي������رى بع�ُس املوؤرخنَي ا

أو اأفغان�ضتاَن.  ما ُوجَد يف منطقِة ترك�ضتاَن، ا

أُي على م������ا ذكرهُ البريوينُّ  ويعتم������ُد هذا الرا

يف »كت������اب ال�ضيدنة يف الط������ب«، وجاء فيِه 

ما ياأتي: »القاُت �ضيءٌ م�ضتورٌد من ترك�ضتاَن، 

طعُمُه حام�ٌس... ولوُن القاِت اأحمُر مع رثِة 

من ال�ض������واِد... وهو يرّبُد احلم������ى... ويريُح 

ال�ضف������راَء ويربُد املعدةَ وامل�������رصاَن«. وجديٌر 

بالذكر اأن جميَع البل������داِن املعروفِة بانت�ضار 

أو الدوُل  القاِت فيها، �ضواء ال������دوُل العربيُة ا

أوق������اٍت خمتلفٍة اأن  فريقي������ُة حاول������ْت يف ا الأ

تكافَح انت�ضاَر القاِت فيه������ا، لكنَّ املحاولِت 

�ضباٍب متعددٍة. باَءْت بالف�ضِل لأ

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ة  النتائ���ج 

القات:

ُه������ا يف اجلمهوريِة 
يف درا�ض������ٍة متَّ اإجراوؤ

نَّ 
أ أوائِل الثمانيناِت تبنّيَ ا العربيِة اليمنيِة يف ا

مهاٍت اعتْدَن على م�ضِغ  طفاَل املولوديَن لأ الأ

القاِت وتخزينِه يول������دون منخف�ضي الوزِن. 

وحتّدَث بع�ُس الباحث������ني عن ال�ضطراباِت 

ال�ضحيِة الت������ي ترافُق تعاط������ي القاِت ومن 

اأهمها ارتفاُع �ضغِط الدِم وزيادةُ عدِد �رصباِت 

القلِب  وزيادةُ معدلِت التنف�س وارتفاُع درجِة 

م�ض������اُك وان�ضداُد ال�ضهيِة  حرارِة اجل�ضم والإ

 و�ضعُف الدافِع 
ُّ
رُق وال�ض������داُع الن�ضف������ي والأ

قالُع عن  ، واخلل������وُد اإىل الك�ضِل والإ اجلن�ضيِّ

العمِل يف وقِت تخزيِن القات.

�- املهلو�صات:

�ضارِة   ي�ضتخدُم م�ضطل������ُح املهلو�ضاِت لالإ

اإىل جمموعِة املواد النف�ضي������ِة التي تثريُ عنَد 

ُمتناِولها بع�ُس الهلو�ضاِت دون اأن ي�ضاحَبها 

أو تنبيٌه كتاأثرِي بارز. وي�ضاُر  هذياٌن اأو تخميٌد ا

يِّ تنبٍه ح�ضيٍّ نوعيٍّ 
مب�ضطل������ِح الهلو�ضِة اإىل اأ

دوَن وج������وِد منبٍه حم�ضو�ٍس مالئ������م. فهناَك 

هالو�������سُ ب�رصيٌة وهالو�ُس �ضمعي������ٌة، و�ضميٌة 

ومل�ضي������ٌة. وت�ضمُّ فئ������اِت املهلو�ضاِت عدداً من 

املواد النف�ضي������ِة ذاِت الرتاكي������ِب الكيميائيِة 

املختلف������ِة، نذكُر من بينها العق������اَر املعروَف 

 mescaline وامل�ضكالني ،.L.S.D با�ض������ِم

تروب������ني Atropine، وال�ضكوبولمني  ، والأ

 .L.S.D ال�������  ويعت������رب   .  Scopolamine

منوذج������اً ميّث������ُل اإىل حدٍّ ما امل������وادَّ امل�ضنفَة 

كمهلو�ض������اٍت، وهو معروٌف اأكَر من غرِيِه من 
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هذه الفئِة م������ن املواِد. ويرج������ُع تاريُخُه اإىل 

 
ُّ
�ضن������ة 1938 حينَما متكَن الباحُث الكيميائي

 A.Hofmann ال�ضوي�رصي األربت هوفمان

م������ن تركيبِه يف خمابَر �رصكِة �ضاندوَز يف بازل 

 d-lysergic أ�ضماهُ حينئذ ب�ضوي�������رصا. وقد ا

أو 25LSD . لكْن  acid diethylamide ا

هوفم������ان مل يعرف اخل�ضائ�َس النف�ضيَة لهذا 

العقاِر اإل يف �ضنة 1943، وكان ذلَك م�ضادفًة 

عندم������ا تناوَل هو نُف�ضُه عن غرِي ق�ضٍد كميًة 

�������سُ لتاأثرياٍت غرِي  �ضئيل������ًة منه فاإذا به يتعرَّ

متوقعٍة. 

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ةرُ  النتائ���جرُ 

املهلو�صاِت:

أ�ضهِر املواِد املهلو�ضِة  يُعتربُ ال� LSD من ا

واأقواها، ويتمُّ امت�ضا�ُض������ُه ب�رصعٍة ملحوظٍة 

من خالل ج������دران القن������اِة اله�ضميِة، ومن 

غ�ضيِة املخاطيِة اإىل خمتلف  خالِل جمي������ِع الأ

أن�ضج������ِة اجل�ضِم، مبا يف ذل������ك املخُّ بعَد 60  ا

دقيقة من تعاطيه. 

آثاٌر  ث������اَر املبا�رصةَ لتعاطي الLSD ا اإّن الآ

ع�ضوي������ٌة كالدوخ������ِة وال�ضع������ِف والرتعا�ِس، 

الب�رصي������ِة  كالتغ������رياِت   
ٌّ
اإدراك������ي وبع�ُضه������ا 

 كالتغ������رِي يف 
ٌّ
وال�ضمعي������ة، وبع�ُضه������ا نف�ض������ي

املزاجي������ِة واإدراِك الزمن، وبع�������سِ م�ضاعِر 

. وتاأرجٌح ملحوٌظ يف احلالِة  ت�ضوهُ ال�ضخ�ضيَةِ

النفعاليِة. كما لوح������ظ انخفا�ُس م�ضتوياِت 

داِء على اختباراِت تركيِز النتباه. الأ

كم������ا يوؤدي تعاطي ال������� LSD اإىل ات�ضاِع 

حدقِة العنِي وارتفاِع �ضغِط الدم والرتعا�ِس 

وزي������ادِة �رصعِة �رصباِت القلِب وارتفاِع حرارِة 

اجل�ضِم.

�- الباربيتورات: 

تندرُج َهِذه املجموعُة من املواِد النف�ضيِة 

حت������َت فئِة »املخّم������داِت املنومِة« علم������اً باأّن 

الفرَق بنَي امل������ادِة املنّومِة واملادِة املخّمدِة هو 

جمرُد فرٍق يف الدرجة. وتعتربُ الباربيتوراُت 

 
َ
)وه������ي اأمالُح حام�������سِ البابيتوريك( اأقدم 

مفرداتِ  هذِه الفئ������ِة واأكَرها انت�ضاراً، وقد 

اكتُ�ضَف������ْت �ضنة 1862، من قب������ِل الفرِد باير 

A.Bayer ويقاُل اإنه اأطلَق علَيها هذا ال�ضَم 

ّن هذا الكت�ضاَف وقَع له يف عيِد القدي�ضِة  لأ

أوُل  باربرا املواف������ِق 4 كانون الثاين 1862. وا

مالِح ه������و الباربيتون  م������ا ُعِزل من ه������ذه الأ

)فريون������ال( ودخَل يف ال�ضتعماِل الطبيِّ �ضنَة 

 Von Mering 1903 على يد فون مريجن

و في�������رص Fischer. وبعد ت�ض������ِع �ضنواٍت مت 
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تكوي������ُن الفينوباربيتون )لومين������ال(، ثم تبَعُه 

أميت������ال(، وتواىل بعد ذلَك  ميلوباربيتون )ا الأ

التكويُن املخربيُّ ملئاٍت من هذِه الباربيتورات، 

أ�ضهِرها ال�ضيكون������اُل، والبنتوتال. وقد  ومن ا

ا�ضتمرَّ ن�ضاُط العلماِء الباحثنَي فتو�ضلُوا اإىل 

تركيِب باربيت������وراٍت بطيئِة البدِء يف التاأثرِي، 

لك������ن تاأثرَيها ميك������ُث مدًة طويل������ًة، واأخرى 

ق�ض������ريًة جداً يف م������دى ا�ضتم������راِر تاأثرِيها، 

وثالثًة متو�ضطًة يف مدى التاأثري.

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ة  النتائ���ج 

الباربيتورات:

تدعى الباربيت������ورات اأحياناً باملخمداِت 

أو  ا  ، البنزوديازيبين������ات  أو  ا  ، واملنوم������اِت 

املخم������داِت واملنوم������اِت وم�ض������اداِت القلق. 

وتت�ضاب������ه هذِه امل������وادُّ يف قدرتها على اإعاقِة 

تو�ضي������ِل ال�ضحن������اِت الع�ضبيِة مم������ا يجعلها 

قادرًة على اإطالِة م������دِة النوم املتوا�ضل لدى 

رِق ال�ضابِق  متعاطيها، م������َع تق�ضرِي م������ّدِة الأ

على بدِءِ النوِم.

عرا�������سِ الن�ضحابيِة لتلَك املواد  ومن الأ

رِق واملي������ُل اإىل ال�ضتثارِة  ازدياُد القل������ِق والأ

الع�ضل������يِّ  والتوت������ِر  والرع�ض������ِة  والغثي������اِن 

وال�ض������داِع، و�ض������دِة احل�ضا�ضي������ِة للمنبه������ات 

احل�ضي������ِة واللت������واءاِت الع�ضلي������ِة واختالِل 

عرا�َس يَظهر  ال�ضع������وَر بالواقِع. اإنَّ ه������ذِه الأ

بع�ُضه������ا اأو جميُعها بعد النقَطاِع عن تناوِل 

 .
ٍ
أيام الدواِء مبدٍد ترتاوُح ب������نَي ثالثِة و�ضبعِة ا

 
ٍ
أيام أنها قد تبقى ملدٍة ترتاوُح بنَي خم�ضِة ا كما ا

وع�رصين يوماً.

مفيتامينات:  �- الأ

مفيتاميناِت يف �ضنة 1887  أُ تاريُخ الأ يبدا

حينم������ا متكَن اإديليان������و L.Edeleano من 

آثاَرها  أوَل َمْن و�ضَف ا تكوِينها خمربياً. وكان ا

 J.Alles ألي�س الدوائيَةَ-النف�ضي������َة جوردون ا

َقتْها ال�رصكُة  �ضن������ة 1928. و�رصعاَن م������ا �ضوَّ

الدوائي������ُة الك������ربى �ضميث وكالي������ن وفرن�س 

)SKF(  لال�ضتخ������داِم م������ن خ������الل بخاخٍة 

لال�ضتن�ضاِق ي�ضتعملها َمْن يعانون من التهاِب 

نِف املخاطيِة، وا�ضتخدَمِت ال�رصكُة  اأغ�ضيِة الأ

حينئ������ذ ا�ضماً جتاري������اً للم������ادِة الدوائيِة هو 

البنزدري������ن. ويف �ضن������ة 1935 �ُضّنعت املادة 

عل������ى �ض������كِل اأقرا�������سٍ وا�ضتخدم������ت لعالِج 

أوائل  . وبعد قليٍل -يف ا حالٍت النوِم القهريِّ

مفيتاميناِت  ا�ضتعم������اُل الأ أ  ربعينياِت- بدا الأ

ي�ضي������ُع بني الط������الِب ليتمكنوا م������ن مقاومِة 

النوم وال�ضتزادِة من ا�ضت������ذكاِر الدرو�ِس يف 
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موا�ضِم المتحاناِت. ثم تال ذلَك �ضيُوع �ضهرِة 

، بنَي 
ٍ

كادميي دويِة خارَج النط������اِق الأ هذه الأ

الريا�ضي������ني، و�ضائقي ال�ضاحن������اِت الكبريِة، 

 
َّ
وخيوِل ال�ضباق. ومع ت�ضاُعِد املجهوِد احلربي

نتيجًةً ل�ضرتاٍك الولياِت املتحدِة يف احلرب 

مفيتاميناُت  أ ا�ضتخداُم الأ العامليِة الثانيِة بدا

بني اجلنوِد، وكان هذا ال�ضتعماُل يتم ب�ضفٍة 

ر�ضميٍة. 

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ةرُ  النتائ���جرُ 

مفيتامينات: الأ

نَّ اجلرعاِت الفّمي������َةَ التي ترتاوُح 
أ تب������نَي ا

فراِد  بني 10 جمم و30 جمم توؤدي ببع�ِس الأ

اإىل ارتفاِع م�ضتوى التيقِظ والتنبِه وانخفا�ِس 

ح�ضا�������سِ بالتعب، ويكوُن ه������ذا م�ضحوباً  الإ

بالعج������ِز املتزايِد ع������ن القدرِة عل������ى تركيِز 

النتباه.

وت�ضريُ كثريٌ م������ن التقاريِر اإىل اأن تعاطي 

مفيتامينات يكوُن م�ضحوباً بظهوِر نزعاٍت  الأ

عدوانية. فهناك تقاريُر متعددةٌ ت�ضري اإىل اأن 

مفيتامنِي بجرع������اٍت كبريٍة ن�ضبياً   الأ
َ
تعاطي

ولفرتٍة طويلٍة ن�ضبياً يرتتُب عليه ظهُور اأفكاٍر 

وم�ضاعر ا�ضطهاديٍة، كما ت�ضحبها اندفاعاٌت 

عدواني������ٌة ت�ضل اإىل م�ضتوى القت������ِل اأحياناً. 

أنها  مفيتامينات ا ثاِر املعروفِة عن الأ ومن الآ

مثبطٌة لل�ضهيِة اإىل الطعام.

�- الطباق )التبغ – النيكوتني(: 

أثِر  أوروب������ة تدخنَي التب������غ على ا عرف������ْت ا

مريكيِة بعَد اأن متَّ  نقل������ِه اإليها من الق������ارِة الأ

اكت�ضاُف������ه يف اأواخِر الق������رِن اخلام�َس ع�رَص. 

 تدخنُي ه������ذا الع�ضِب منُذ املراحِل 
َ
وقد لقي

املبكرِة يف تاريِخ ظهورهِ كثرياً من اخلالِف يف 

أِي، �ضاأنُه �ضاأن الكثرِي من املواِد النف�ضيِة.  الرا

وُل  فمنُذ �ضنِة 1604 اأعل������َن امللُك جيم�ُس الأ

يف انكل������رتا غ�ضَبُه على تدخنِي التبِغ و�َضبََّهُه 

ك������ِر. وهناَك  ِب الكحولي������اِت حتى ال�ضُّ ب�������رصُّ

تاريٌخ طوي������ٌل ملحاولِتِه الق�ض������اَء على هذِه 

أو  العادِة يف كث������رٍي من املجتمع������اِت الغربيِة ا

ال�رصقي������ِة، تتخللُ������ُه كثريٌ من اأخب������اِر النجاِح 

امللحوِظ اأحياناً واأخباِر الف�ضِل الذريِع اأحياناً 

اأخرى. وت�ض������ريُ التقاريُر العمليُة اإىل الت�ضابُِه 

النيكوتنِي  �ضا�ض������يِّ بنَي العتم������اِد عل������ى  الأ

يِّ مادٍة نف�ضيٍة اأخرى حمدثٍة 
والعتماِد على اأ

لالعتم������اد، فهَو ينطوي عل������ى ظهوِر اأمناَط 

أّن تعاطَيه يتمُّ على  قهري������ٍة للتعاطي، كم������ا ا

الرغ������ِم من معرفِة املتعاط������ي باأ�رصاِرِه، كما 

نَّ اللهفَة و النتكا�َس يرتتباِن على النقطاِع 
أ ا
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ع������ن تعاطيِه حت������ى واإْن كاَن النقطاُع لفرتٍة 

وجيزٍة، ث������م اإنَّ ا�ضتم������راَر التعاطي ي�ضحبُُه 

ظه������وُر التحمِل والعتماِد الع�ضوِي كما تدلُّ 

على ذل������َك اأعرا�ُس الن�ضح������اِب وعالماتُه. 

الدرا�ض������اُت التجريبي������ُة املن�ضبطُة  وت�ض������ريُ 

نَّ اأعرا�������سَ الن�ضح������اِب التي ت�ضحُب 
أ اإىل ا

النقطاَع عن التدخنِي ترتت������ُب على فقداِن 

مادِة النيكوت������نِي ل على جمرِد النقطاِع عن 

أو الطقو�ِس ال�ضلوكيِة  ممار�ضِة بع�ِس العاداِت ا

. والنيكوتنُي ه������و العن�رصُ الفعاُل يف النباِت 

  tabacum امل�ضم������ى : نيكوتيان������ا تاباك������وم

Nicotiana  والنيكوتني قابٌل لالمت�ضا�ِس 

أو بداخِل  يِّ مو�ضٍع على اجل�ضِم كالب�رصِة ا
من اأ

نفيِة واجلهاِز  غ�ضيِة الفمويِة والأ اجل�ضِم كالأ

. التنف�ضيِّ واجلهاز اله�ضميِّ

تعاط���ي  عل���ى  املرتتب���ة  النتائ���ج 

النيكوتني:

اإن املدخننَي اأعلى من غرِي املدخننَي على 

آخ������ُر للذهانيِة، وثالٌث  مقيا�ٍس للع�ضابيِة، وا

للميِل اإىل ال�ضلوِك العدوايِن، ورابٌع للقلق.

وتزخُر املراجُع الطبي������ُة التقليديُة بذكِر 

مرا�������سِ البدني������ِة الت������ي تق������رتُن بتدخنِي  الأ

ال�ضجائِر كال�ضلِّ و�رصط������اِن الرئِة وال�ضفتنِي. 

نا يف ه������ذا املقاِم هو ما يقرتُن  ولكنَّ ما يهمُّ

بالتدخ������نِي م������ن ا�ضطراب������اٍت يف �ضلوكياِت 

.
ٍ
املدخننَي اأو يف حياِتِهُم النف�ضيِة بوجٍه عام

أَ ما يذكُر يف ه������ذا ال�ضدِد هو  أ�ض������وا اإن ا

م������ا ك�ضَفْت عنُه كثريٌ من الدرا�ضاِت امليدانيِة 

خرِي، وخال�ضتُُه  التي نُ�رِصَْت يف ربِع القرِن الأ

الرتب������اُط ال�ضدي������ُد بني تدخ������نِي ال�ضجائِر 

دمانيِة بوجٍه  أو املواِد الإ وتعاط������ي املخدراِت ا

.
ٍ
عام

بح������اُث اإىل اأن ن�ض������َب �ضيوِع  وت�ض������ريُ الأ

النحرافاِت ال�ضلوكيِة بنَي املدخننَي ال�ضباِب 

تفوُق مبراحَل الن�ض������َب املناظرةَ لها بنَي غرِي 

املدخنني.

نَّ تدخ������نَي ال�ضجاِئر جنُدهُ 
أ واخلال�ض������ُة ا

يقرتُن اقرتاناً قوياً بعدٍد كبرٍي من ال�ضطراباِت 

النف�ضي������ِة. كذلك يقرتُن التدخ������نُي بج�ضارِة 

دماِن  ق������داِم على تعاطي املوادِّ املحدثِة لالإ الإ

فيوِن وم�ضتقاِته والكحولياِت  كاحل�ضي�ِس والأ

قداِم عل������ى ارت������كاِب كثرٍي من  وج�ض������ارِة الإ

ال�ضلوكياِت املنحرفِة.

9- النب وال�صاي ) الكفائني (: 

نَّ ما 
ونتح������دُث عن النبِّ وال�ض������اِي معاً لأ

يعنينا هو العن�رصُ الفّعاُل ، وهو واحٌد يف كلٍّ 
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منهما وي�ضمى الكفائني Caffeine. وت�ضريُ 

ث������اِر اإىل اأن ال�ضاي كاَن معروفاً يف 
بع�ُس الآ

 ،
ٍ
ال�ضنِي منُذ ما يق������رُب من ثالثِة اآلِف عام

ومع ذلَك يبدو اأن ال�ضعوَب العربيَة -يف �ضبِه 

ألِف �ضنٍة  اجلزيرِة العربيِة- كانْت ت�رصبُُه ُمنُذ ا

 . قلِّ على الأ

النتائج املرتتبة على تعاطي الكفائني:

الكفائنُي ه������َو العن�رصُ الفّع������اُل يف النبِّ 

أنَُّه  وال�ض������اِي كم������ا ذكرنا وهو يُ�ضّن������ُف على ا

 . أو  من�ّضٌط للجه������اِز الع�ضبيِّ املركزيِّ منبٌه ا

ويحتوي فنجاُن القهوة متو�ضُط احلجمِ الذي 

ُم للمواطِن يف معظِم الدوِل الغربيِة على  يقدَّ

ما ي������رتاوُح ب������ني 40 جم������م و 100 جمم من 

الكفائني.

وعنَد احلديِث ع������ن ال�ضطراباِت التي 

ترتت������ُب على تعاطي الكفائ������نِي يتحدُث اأهُل 

الخت�ضا�ِس عن نوع������ني من ال�ضطراباِت، 

هم������ا الكفائيني������ُة والن�ضح������اُب الكفائيني. 

عرا�������سِ  الأ جمموع������ُة  ه������ي  والكفائيني������ُة 

فراِط احلاِد  والعالمات التي ترتتُب على الإ

أو املزم������ِن يف تعاطي الكفائ������نِي، ومن اأهم  ا

عرا�������س: القلُق، ا�ضط������راُب النوِم،  ه������ذه الأ

�ضافة اإىل بع�ِس  التقلب������اُت الوجداني������ُة، بالإ

أم������ا  ا ال�ضيكوفيزيولوجي������ِة.  ال�ضطراب������اِت 

 في�ضاُر ِبه اإىل جمموعِة 
ُّ
الن�ضحاُب الكفائيني

ا�ضطراباٍت فيزيولوجيٍة نف�ضيٍة تنتاُب الفرَد 

املعت������اَد على التعاطي املنتظ������م للكفائني اإذا 

أًة، ومن اأهمِّ اأعرا�ِس  انقطَع عن تعاطيِه فجا

ه������ذِه ال�ضطراباِت: ال�ض������داُع والتعُب وقد 

 ، ي�ضحب ذلك ا�ضطراٌب يف الن�ضاِط احلركيِّ

و�ضعوبٌة يف الرتكيِز، ورمب������ا الغثياٌن و�ضعوٌر 

باللهفِة للعودِة اإىل تعاطي الكفائنِي.

وت�ض������ريُ نتائ������ُج كثرٍي من التج������ارِب التي 

نَّ للكفائنِي 
أ اأجريَْت على اأفراِد متطوعنَي اإىل ا

، وكذلَك  داِء العقليِّ القدرةَ على حت�ض������ني الأ

داِء احلركيِّ الذي يتطلُب خف�َس  حت�ضنُي الأ

ال�ضعوِر بالتعِب، كما ميكُن بو�ضاطِتِه حت�ضنُي 

داِء الذي اختلَّ نتيجًةً لتعاطي الكحوِل. الأ

املذيب���ات  )اأو  الطي���ارة  امل���واد   -�0

الع�صوية(:

 يعتربُ ا�ضتن�ضاُق املواِد الطيارِة اأحَد جوانِب 

النف�ضي������ِة والعتماِد  امل������واِد  م�ضكلِة تعاطي 

عليه������ا. وت�ضرتُك امل������واُد امل�ضنفُة حتَت هذه 

الفئِة يف �رصعِة حتوِلها اإىل اأبخرٍة متطايرٍة، 

ويف كوِنه������ا حتدُث درجًة م������ن الت�ضمِم عنَد 

ا�ضتن�ضاِقه������ا. ومن اأكِر هذه امل������واِد انت�ضاراً 
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الهيدروكربوناُت الطي������ارةُ. وهذِه توجد يف 

أو الغراِء.  �ضماِغ ا أنواِع الأ مذيباِت الطالِء ويف ا

  toluene أ�ضهِر مفرداته������ا: التولوين ا ومن 

 trichloroethylene والرتايكلورو اإيثيلني

�ضيتون املعروُف  ، والبنزينbenzene  ، والأ

أنواُع  ظافِر، وا با�ضتخدام������ِه يف اإزالِة طالِء الأ

احلاللِت الهوائي������ِة )اليرو�ضول( التي يكرُ 

ا�ضتخداُمها يف املن������ازِل �ضدَّ الذباِب وبع�ِس 

احل�رصاِت الطي������ارِة. ولك������ن البداياِت التي 

ن�ضاينُّ احلديُث ترُجع اإىل  عرَفها املجتمُع الإ

اأواخِر القرِن الثامِن ع�رَص وعلى امتداِد القرن 

التا�ض������َع ع�رَص. وتاأتي ه������ذه البدايُة احلديثُة 

م������ع ظهوِر ما ع������رَف با�ضِم الغ������اِز امل�ضحِك 

الذي اكت�ضَف������ُه جوزيف بري�ضتلي �ضنة 1776 

زوِت ، اإذ �رصعاَن ما  أكا�ضي������ِد الآ وهو اأح������ُد ا

أنه يثريُ  َ اأن من خ�ضائ�ِس هذا الغ������اِز ا ّ
تب������ني

ال�ضحَك لدى م�ضتن�ضِقِه. ومن ثّم فقد �ضارَع 

غرا�ِس  البع�ُس اإىل ا�ضتغالِل هذه احلقيقِة لأ

ترويحي������ِة، وذل������ك بالدع������وِة اإىل حف������الٍت 

ترويحيٍة جماعيٍة يكوُن البند الرئي�ضي فيها 

هو ا�ضتن�ضاُق هذا الغاِز وا�ضتثارةُ موجاٍت من 

ال�ضحِك بنَي جموِع احلا�رصيَن.

النتائ���ج املرتتبة عل���ى تعاطي املواد 

الطيارة:

ثارِة العامِة،  أُ املتعاطي بق������دِر من الإ يبدا

يعقبُها قدٌر من النفالِت، ثم اإثارةٌ قد ت�ضُل 

اإىل ح������ِد الهياِج. فاإذا ا�ضتم������رَّ ال�ضخ�ُس يف 

تعاطيِه عندئٍذ ت�ضدُر عنه اختالجاٌت تتظاهُر 

راديِة، ويكون  يف و�ضِع اجل�ضِم ويف حركاتِه الإ

ذلَك م�ضحوب������اً بالتوهاِن اأو فقداِن التوجه. 

َ فاإنَُّه يُ�ضاُب 
فاإذا وا�ضَل ال�ضخ�������سُ التعاطي

 يف الع�ضالِت ورمبا 
ٍ
رِق مع �ضعٍف ع������ام بالأ

ر لَه اأن  تعر�������سَ لبع�ِس الهالو�ِس. ف������اإذا ُقدِّ

يناَم لب�ضِع �ضاعاٍت فاإنه ي�ضتيقظ وهو ي�ضعر 

بالهم������ود مع ق������در من ال�ض������داع والتعاطي 

�ضابي������ع و�ضهور  املزم������ن اأي ال������ذي ي�ضتمر لأ

متواليٍة ي�ضحبُه ظه������وُر اأعرا�سٍ اأخطَر من 

تل������ك التي ذكرناها، منه������ا الهزاُل وال�ضعُف 

ُّ العامُّ والتوهاُن ملدٍد طويلٍة، وغياِب 
الع�ضلي

التنّبه، و�ضعِف التاآزِر احلركي.

دمان: العوامل املوؤهبة حلدوث الإ

هن������اك عدٌد م������ن العوامِل الت������ي توؤهُب 

دمان. من اأهمها: حلدوِث الإ

دماِن  أو الإ وجوُد تاريٍخ للتعاط������ي ا  -1

�رصِة. عند اأحِد اأفراد الأ
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�������رصيُّ نتيج������َةَ الطالِق  2- النهي������اُر الأ

�رصِة  أف������راِد الأ اأو خالف������اٌت �ضدي������دةٌ ب������نَي ا

وا�ضتمراُرها ب�ضكٍل مزمٍن.

�������رصِة  الأ يف  الن�ضب������اِط  اخت������الُل   -3

فراِد  �رصِة على بقيِة الأ كت�ضلِط اأحِد اأفراِد الأ

وا�ضطهاِدهم.

أق������راٍن متعاطنَي اأو مدمننَي،  4- �ضحبُة ا

حيُث القريُن بالقريِن يقتدي.

5- تدخ������نُي ال�ضجائِر قبَل بل������وِغِ الثانية 

ح�ضائياُت  ع�������رصةَ من العمِر، فقد بينَ������ِت الإ

املدمن������نَي املدخن������نَي اأعلى بكثرٍي 
َ
نَّ  ن�ضب������َة 

أ ا

أو رمَبا كاَن  م������ن املدمننَي غ������رِي املدخن������نَي ا

دماِن  وىل نح������َو الإ التدخ������نُي هو اخلطوةَ الأ

والنحراِف.

6- الظروُف ال�ضيئُة يف العمل: اإنَّ الفرد 

ال������ذي يعي�������سُ يف ظ������روِف عم������ٍل �ضيئٍة من 

خريَن  حي������ُث الدخُل اأو من حي������ُث رف�ِس الآ

له وا�ضطه������اِده يدفُعُه ب�رصع������ٍة نحَو تعاطي 

ما ين�ضيِه ظروفُه ال�ضيئ������َة واجنرافَه باجتاِه 

املخدراِت.

������ٌئ يف العمِل والدرا�ضِة: اإنَّ  7- �ضجلٌّ �ضيِّ

الف�ض������َل امل�ضتم������َر واملتك������رَر يف العمِل اأو يف 

حياِن من بع�ِس  الدرا�ضِة يكوُن يف كثرٍي من الأ

م�ضبب������اِت النح������راِف والجتاِه نح������َو املوادِّ 

دوي������ِة النف�ضي������ِة، وذلَك بغيَة  أو الأ املخ������درِة ا

الهروِب ون�ضي������اِن الواقع ال�ضيِّئ الذي يعي�ُضُه 

الفَرُد.

8- �ضعُف ال������وازِع الديني: عندما يفقُد 

يَّ رادٍع  ِقيم������يٍّ ول�ضيم������ا الرادَع 
ن�ض������اُن اأ الإ

 يه������وُن علي������ِه كلُّ  �ض������يٍء يف �ضبيِل 
َّ
الدين������ي

أو متعٍة موؤقتٍة تنتهي به   احل�ض������وِل على لذٍة ا

دماِن والوقوِع يف �رصِك الرذيلِة. اإىل الإ

معاجلة املدمنني:

 تق�ض������ُم  معاجلُة املدمن������ني اإىل معاجلٍة 

وقائيٍة ومعاجلٍة فعالٍة.

: وتتمُّ بو�ضائَل خمتلفٍة  - املعاجلةرُ الوقائيةرُ

من اأهمها:

امل�ضاج������ِد  يف  الديني������ُة:  التوعي������ُة   -1

والكنائ�ِس ويف ُخَطِب اجلمعِة ويف املنا�ضباِت 

الدينيِة املختلفِة.

2- التوعي������ُة الجتماعي������ُة: وذلَك ب�رصِح 

دماِن عن طريِق موؤ�ض�ضاِت املجتمٍع  اأخطاِر الإ

. املدينِّ

ع������الِم املرئيِة  3- عن طري������ِق و�ضائِل الإ

وامل�ضموع������ِة واملق������روءِة منبه������ًة اإىل  خط������ِر 

دماِن. الإ
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4- قواننُي حت������دُّ وتكافُح تف�ضي وتداوَل 

دويِة وال�ضجائ������ِر حيُث يجُب  املخ������دراِت والأ

�ضبَط بِيعها والدعايِة لها ومنِع بيعها ل�ضغاِر 

ال�ض������ِنِّ وهذا ما ح�ضَل يف تايلند حيُث �ضّنت 

احلكومة هناَك ت�رصيعاً مينَ������ُع بيَع ال�ضجائِر 

مل������ن ه������م دوَن الثامن������َة ع�رصةَ م������ن العمِر. 

ويف الوق������ت نف�ضه يج������ُب اأن يحظر تعاطي 

ماك������ِن العام������ِة كاملطاعِم  امل�ضك������راِت يف الأ

واملقاهي واملالهي.

ب -املعاجل���ة الفعال���ة: وه������ي معاجل������ُة 

�ضخا�ِس الذيَن اأدمن������وا على تعاطي مادٍة  الأ

ما.

�ضخا�ِس من ثالثِة  ويتاألُف عالُج هوؤلِء الأ

أ�ضا�ضية هي: عنا�رص ا

أ�ض�س  �- ع���الٌج طبٌي: ويق������وُم على ثالثِة ا

هي:

باإعطاِء  وذل������ك  ���ي:  التدريجُّ الفط���امرُ   -

املدمِن كمياٍت متناق�ض������ًة من املادِة املخدرِة 

م������َع مراعاِة عدِم و�ضوِل املدمِن اإىل اأعرا�ِس 

الن�ضحاِب.

- م�صح���اترُ منت�ص���ِف الطري���ِق: وه������ي 

م�ضح������اٌت خم�ض�ض������ٌة للمدمننَي يت������ُم فيها 

معاجلُة املدمِن دوائياً ونف�ضياً.

- اإعط���اءرُ امليت���ادون: وهو مرك������ٌب �ضبيٌه 

باملورف������نِي. وهذا املركُب لُه نف�������سُ تاأثرياِت 

في������وِن وم�ضتقاِت������ِه لكنَه ل يح������ِدُث نف�َس  الأ

الدرجِة من العتم������اِد. وبعَد اإعطاِء املدمِن 

هذِه املادِة لفرتٍة من الزم������ن ي�ضبُح باإمكاِنه 

قالُع عن املورفنِي وم�ضابهاِته. الإ

: ويك������وُن من قبِل اأطباء  �- ع���الٌج نف�صيٌّ

نف�ضي������ني ي�ضاعدون املري�������س نف�ضياً ودوائياً 

أو  على جت������اوِز م�ضاكل������ِه بجل�ض������اٍت نف�ضيٍة ا

دويِة. بامل�ضارِكة مِع بع�ِس الأ

: ويك������ون بانخراِط  3- ع���الٌج اجتماع���يُّ

املدم������ِن يف اجلمعياِت الثقافي������ِة والريا�ضيِة 

والك�ضفي������ِة وغرِيها.. حيُث ي�ضب������ُح باإمكاِن 

دم������اِن  أ�ضب������اِب الإ املدم������ِن التغل������ُب عل������ى ا

تدريجياً.

كما ميكُن م�ضاعدةُ املدمِن على اخلروِج 

أو  دماِن باإك�ضاِبِه مهاراٍت مهنيًة ا من حالِة الإ

فنيًة ت�ضاعُدهُ على �ضغِل وقِتِه وحت�ضنِي دخلِه 

وبالتايل اإبعاِدِه عن فكرِة التعاطي ما اأمكَن.

املخدرات والقانون:

�ض������َدر يف اجلمهوريِة العربي������ِة ال�ضوريِة 

القانون رقم 2 تاريخ 1993/4/12 واملن�ضوُر 

 1993/4/28 يف  الر�ضمي������ِة  اجلري������دِة  يف 
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دويِة النف�ضيِة  والذي  املتعلُق باملخدراِت والأ

ينظُم جتارتَها ونقلَها وا�ضتعمالَها واقتناَءها 

و�رصَفه������ا كم������ا يح������دد العقوب������ات يف حاِل 

املخالفِة .

ومن موادِّ هذا القانوِن:

املادة �3: 

يحدُث يف الوزارِة )وزارِة ال�ضحة( �ضجلٌّ 

�ضخا�������سُ واجلهاُت  خا�������سٌّ ي�ضجُل في������ِه الأ

املرّخ�������سُ لهم با�ضت������رياِد وت�ضدي������ِر و�ضنِع 

وزراعِة املوادِّ املخّدرِة والجتاِر بها، ويت�ضمُن 

هذا ال�ضج������ُل البياناِت التي ي�ضدُر بها قراٌر 

من الوزيِر )وزيِر ال�ضحِة(.

املادة 39: 

عداِم : يَُعاقُب بالإ

َب موادَّ خمدرٍة. 1- كلُّ من هرَّ

2- كلُّ م������ن �ضنَع موادَّ خم������درًة يف غري 

حواِل املرّخ�ِس لها يف هذا القانون. الأ

3- كلُّ َمْن زرَع نباتاً من النباتاِت الواردِة 

فيون  يف اجل������دوِل رق������م /4/ )القن������ب  والأ

حواِل  والك������وكا والق������ات( وذلَك يف غ������رِي الأ

يِّ 
املرّخ�ِس لها يف هذا القانوِن اأو هّربُه يف اأ

أو بذوِره. طوٍر من اأطواِر منوِه هو ا

املادة رقم 40:

اأ-  يَُعاقُب بالعتقاِل املوؤبِد وبغرامٍة من 

مليوٍن اإىل خم�ضِة مالينِي لريٍة:

أو  أو ا�ضرتى ا أو اأح������رَز ا 1- كلُّ م������ن حاَز ا

أو نباتاً  أو ت�ضلَم موادَّ خم������درًة ا أو �ضلّ������م ا ب������اَع ا

أو  من النباتاِت املبينِة يف اجلدوِل رقم /4/ ا

أو تو�ّضَط فيها اأو  أو تبادَل عليها ا تنازَل عنها ا

أو  قّدَمها للتعاطي وكاَن ذلك بق�ضِد الجتاِر ا

حواِل املرّخ�ِس  اجتَر فيها وذل������ك يف غرِي الأ

بها يف هذا القانوِن.

أو  أو نباتاً ا 2- كلُّ من نقَل م������وادَّ خمدرًة ا

بذوَرهُ من النبات������اِت املبينِة يف اجلدول رقم 

نَّ ما ينقلُه موادَّ خمدرًة 
/4/ اإذا كاَن عاملاً باأ

حواِل  منقولًة بق�ضِد الجتاِر وذلك يف غرِي الأ

املرّخ�ِسِ بها يف هذا القانون.

3- كلُّ َم������ْن رّخ�������سَ له يف حي������ازِة موادَّ 

خمدرٍة ل�ضتعماِلها يف غر�سٍ معنٍي وت�رصُف 

يِّ �ضورٍة يف غرِي هذا الغر�ِس.
فيها باأ

������اأَ مكاناً  أو هيَّ أع������دَّ ا أو ا أداَر ا 4- كلُّ م������ن ا

لتعاطي املخدراِت مبقابٍل.
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ع������داِم يف احلالِت  - وتك������وُن عقوبُة الإ

املذك������ورِة يف البن������وِد من واح������ٍد اإىل خم�ضٍة 

من الفقرة /ب/ من املادة ال�ضابقِة، وكذلك 

احلاُل فيما اإذا ارتكَبِت اجلرميُة املن�ضو�ُس 

عليها يف هذِه املادِة يف دوِر التعليِم ومرافِقها 

أو ريا�ضيٍة اأو  اخلدميِة اأو يف موؤ�ض�ضٍة ثقافيٍة ا

أو املع�ضكراِت  اإ�ضالحيٍة ، اأو يف دوِر العبادِة ا

أو دوِر التوقي������ِف اأو يف اجلواِر  أو ال�ضج������وِن ا ا

املبا�رِص لدور التعليِم واملع�ضكراِت.

املادة رقم �4: 

ُب على ال�رصوِع يف اجلرائِم املن�ضو�ِس  يعاَقَََ

عليها يف املادتنِي ال�ضابقتنِي بعقوبِة اجلرميِة 

التامِة.

املادة رقم 43: 

يعاَق������ُب بالعتقاِل املوؤق������ِت وبغرامٍة من 

ألِف لريٍة كلُّ َمْن حاَز  ألٍف اإىل خم�ضمئة ا مئِة ا

أو ت�ضلَّم  أو �ضلَّم ا أو نق������َل ا أو ا�ضرتى ا أو اأح������رَز ا ا

م������وادَّ خم������درًة وكاَن ذلَك بق�ض������ِد التعاطي 

حواِل  أو ال�ضتعم������اِل ال�ضخ�ضِي يف غ������رِي الأ ا

امل�رّصِح بها قانوناً.

املادة رقم ��: 

تن�ضُئ الوزارةُ )وزارةُ ال�ضحِة( م�ضحاٍت 

ملعاجلِة املدمننَي عل������ى املخّدراِت كما يجوُز 

اإن�ضاءُ م�ضح������اٍت خا�ضٍة ملعاجل������ِة املدمننَي 

على املواِد املخدرِة.

ويت�ضم������ُن هذا القان������وُن اجلدوَل رقم 1 

)اأ( يف املواِد املخّدرِة وفَق التفاقيِة الدوليِة 

للمخدراِت لعام 1961 . ومن اأهمِّ موادِّ هذا 

اجلدوِل .

ُز ق�سِّ  أنواع������ِه – مركَّ في������وُن بجمي������ِع ا الأ

 N   اخل�ضخا�������سِ – املورف������نِي – الكودئ������ني

اأوك�ضيد – الهريوئني – ورق الكوكا – كوكائني 

– القنب الهندي.

واأخ������رياً ل بُدَّ لنا م������ن تذكُّر قوِلِه تعاىل:      

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

ْمررُ  ا اْلَ َ منمَّ ���وْا اإِ آَمنرُ ِذيَن ا َه���ا المَّ {َيا اأَيُّ

ِرْج����سٌ  ْزَلمرُ  َوالأَ ���ابرُ  ن�صَ َوالأَ رُ  َوامْلَْي����رسِ

ْم  كرُ ���وهرُ َلَعلمَّ ْيَطاِن َفاْجَتِنبرُ ���ْن َعَم���ِل ال�صمَّ مِّ

وِقَع  ْيَطانرُ اأَن يرُ ِريدرُ ال�صمَّ ���ا يرُ َ منمَّ وَن اإِ ْفِلحرُ ترُ

ْمِر  ���اء يِف اْلَ ���مرُ اْلَع���َداَوَة َواْلَبْغ�صَ َبْيَنكرُ

���ْم َع���ن ِذْك���ِر اهلّلِ َوَع���ِن  كرُ دمَّ ِ َوَي�صرُ َوامْلَْي����رسِ

وَن}  نَتهرُ م مُّ اَلِة َفَهْل اأَنترُ ال�صمَّ

�صدق اهلل العظيم.     

�صورة املائدة.   
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اإن مراجع������ة اأحاديث ال�صع������راء املعا�رصين عامة والرواد منهم خا�صة عن 

جتاربه������م ال�صعرية �رصورة البد منها لر�ص������م حدود �صلتهم بالرتاث واملثاقفة. 

ويكاد الباحث –من خالل ا�صتقراء اأويل- اأن يقع على نتيجة هامة، فحواها: 

اأن ال�صع������راء املعا�رصين – على اخت������الف منابتهم- قد تعرفوا الرتاث عامة، 

وال�صعري منه خا�صة، وما تلك الدعوات التي و�صلت ببع�صهم اإىل حد جتاوز 

ال������رتاث على ال�صعيد ال�صعري، اإال نتيج������ة لعمق التفاعل بني ال�صاعر وتراثه 

نقداً وتاأثراً وا�صتلهاماً.

باحث من �ضورية - مدير ثقافة احل�ضكة.

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁

ò

مواقف ال�شعراء املعا�رصين

 من الرتاث

❁
د. اأحمد الدري�س
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ولع������ل م������ن نافلة الق������ول اأن نق������ر بهذا 

التفاع������ل من خالل اإ�ش������ارات ال�شعراء، وهو 

أبعاد ال�شعر الفنية واملعنوية؛ ما  تفاعل م�سَّ ا

يدل عل������ى اأن الظروف اجلديدة التي يتذّرع 

بها النقاد لتف�شري والدة الق�شيدة املعا�رصة، 

مل تكن �شوى حوافز مو�شوعية نحو التطوير 

لغاء، وذلك بع������د طول نظر وا�شتيعاب  ال االإ

مكان  للنم������وذج ال�شعري الرتاثي – ولي�س باالإ

آراء النقاد الذين  - بعد ذلك - امل�شي وراء ا

يقولون بغربي������ة الق�شيدة العربية املعا�رصة، 

ووالدتها بفع������ل عوامل االحت������كاك الثقايف 

وح������ده، فهذا العام������ل تكم������ن خطورته يف 

التنبي������ه اإىل �رصورة التطوير، وال تكمن البتة 

يف اإجناز ق�شيدة منقطعة اجلذور عن تربة 

�شعرنا العربي.

وي������كاد املتتب������ع يلم�������س اإق������رار ال�شعراء 

املعا�رصين باأهمية الرتاث وخطورته بدءاً من 

ال�شاعر بدر �شاكر ال�شي������اب رائد الق�شيدة 

دباء  املعا�رصة. ففي ر�شائله اإىل اأ�شدقائه االأ

نراه يلح عل������ى اأهمية رب������ط املا�شي بعجلة 

أر�ش������ل ذات مرة اإىل ال�شاعر  احلا�رص. وقد ا

يو�ش������ف اخلال يق������ول: »هل ق������راأت ما كتبه 

ت.�س. اإيليوت عن املوهبة الفردية والرتاث 

وعالقتهم������ا بال�ضعر؟ يج������ب اأن يبقى خيط 

يربط بني القدمي واجلديد، ويجب اأن تبقى 

بع�س مالمح القدمي يف ال�ضيء الذي ن�ضميه 

جديداً. وعلى �ضعرنا األ يكون م�ضخاً غريباً 

أو �ضبه عربي������ة، يجب اأن  يف ثي������اب عربي������ة ا

ن�ضتفي������د من اأح�ضن م������ا يف تراثنا ال�ضعري، 

يف الوق������ت نف�ض������ه الذي ن�ضتفي������د فيه مما 

حققه الغربيون، وخا�ض������ة الناطقون باللغة 

)1(
نكليزية يف عامل ال�ضعر«. الإ

ومل يكن ط������رح ال�ضياب ذاك جمرد تنظري 

يف الف������راغ، واإمنا عمد اإىل عك�ضه يف �ضعره، 

خمل�ض������اً للرتاث عام������ة وال�ضع������ري خا�ضة، 

وم�ضتفيداً مما ينط������وي عليه كل منهما من 

أبعاد. وقد �ضمن هذا املوقف يف ر�ضالة بعث  ا

به������ا اإىل �ضهيل اإدري�س رئي�������س حترير جملة 

داب البريوتية، معلقاً على ق�ضيدته )اأغنية  الآ

يف �ضهر اآب( ويف بع�س منها يقول: »تالحظ 

يف ق�ضيدتي هذه حماولة للعودة اإىل املا�ضي، 

ألزم������ت نف�ضي بعدد من  اإىل ال������رتاث.. فقد ا

الق������وايف بعد اأن كان حترري منها كبرياً. اأما 

الرموز البابلية فا�ضتعمايل مل يكن اإل ملا فيها 

م������ن غنى ومدلول. وه������ي بعد قريبة منا، ل 

ن  نها ن�ض������اأت يف بلد ن�ضكنه الي������وم، ول لأ لأ
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أبناء عمومة اأجدادنا العرب،  البابليني كانوا ا

أنف�ضهم  ن العرب ا ل لهذا كله وح�ضب.. بل لأ

تبنوا هذه الرموز. وق������د عرفت الكعبة بني 

اإبراهيم اخلليل، وب������ني ظهور النبي العربي 

له������ة البابلية. فالعزى هي  العظيم جميع الآ

ع�ضتار، والالت هي الالتو، ومناة هي منات، 

أو )اأودن= ال�ضيد( كما كان  وود ه������و مت������وز ا

أي�ضاً  ي�ضمى اأحياناً. بل اإن العرب اجلنوبيني ا

لهة؛ فتموز الذي يروي لنا بع�س  عرفوا هذه الآ

أنه راأى اأهل حوران يبكونه  املوؤرخني العرب ا

حتت ا�ضم تاعوز عرفته اليمن با�ضم تعز، وما 

زالت اإحدى مدنها ت�ضمى با�ضمه حتى اليوم. 

أنثاه الع������زى، بل يخيل  وتقاب������ل تع������ز الذكر ا

اإلين������ا اأحياناً اأن قوم ع������اد وثمود، قد كانوا 

آد –العني والهمزة  أو ا من عبدة متوز. ع������اد ا

حتل اإحداهما بني لغة �ضامية واأخرى- عاد 

)عادون( هو اآدون )ال�ضيد( وثمود هو متوز. 

كرب  �ض������الم –وهو النت�ض������ار الأ ومل������ا كان الإ

الذي حققته القومي������ة العربية- جاء ليقتلع 

وثان التي  ال������الة والعزى وودا و�ضواها من الأ

عرفها العرب، فاإن ت�ضميتها اليوم باأ�ضمائها 

العربية ه������ذه- حني ن�ضتعملها رموزاً- يعترب 

�ضالم، وبالتايل للقومية  نوعاً من التحدي لالإ

العربي������ة، وهذا ما يجعلنا نع������ود اإىل اأ�ضول 

أنكر اأن  ه������ذه الرموز البعي������دة. ولكن������ي ل ا

أنها  هناك من ي�ضتعمل ه������ذه الرموز ملجرد ا

أو فينيقية ب�ضورة خا�ضة، فلي�س بني  بابلي������ة ا

العراقيني من ي�ضعر باأن البابليني اأقرب اإليه 

من الع������رب، بل لي�س هناك م������ن ي�ضعر باأن 

هناك رابطة –غري رابطة املكان- بينه وبني 

البابليني. ومع ذلك فلي�������س هناك �رصط اأن 

�ضاطري التي تربطنا بها  ن�ضتعمل الرموز والأ

أو الدين، دون  رابطة من املحي������ط والتاريخ ا

�ضاطري التي ل تربطنا بها اإحدى  الرموز والأ

هذه الو�ضائج، ومن يرجع اإىل ق�ضيدة اإيليوت 

أنه ا�ضتعمل  ر�س اخلراب( يجد ا الرائعة )الأ

فكار  �ضاطري الوثنية ال�رصقية للتعبري عن الأ الأ

)2(
امل�ضيحية وعن قيم ح�ضارية غربية«.

لقد اأبدى ال�ضياب ب�ضورة وا�ضحة تفاعله 

مع الرتاث من وجهتني: واحدة �ضعرية تتكئ 

على تقيده ب�ضيء من �ضكل الق�ضيدة العربية 

خ������رى ت�ضبث������ه بالرموز ذات  القدمي������ة، والأ

ر�س العربية  �ض������ل ال�ضارب يف تاري������خ الأ الأ

وغريها؛ وهذا الت�ضبث يعني اأن رائد ال�ضعر 

املعا�������رص مل يذهب م�ضتلباً اإىل ال�ضعر الغربي 

أو رموزه كما يتقول  وحده �ض������واء مب�ضامينه ا

بذلك بع�س دار�ضيه.
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أم������ا ال�ضاع������ر عب������د الوه������اب البياتي،  ا

أي�ضاً،  فاإن������ه مل يع�س خارج اأح�ض������ان الرتاث ا

وذل������ك بدءاً من تكوين������ه ال�ضعري، فقد كتب 

–يف اإط������ار حديث������ه عن جتربت������ه ال�ضعرية- 

يق������ول: »ال�ضعر نف�ضه مل يكن غريباً علي منذ 

البداية، ول ميكن ل�ضاعر اأن يكون غريباً عن 

خرين.  ال�ضعر، �ضعر احلياة و�ضعر ال�ضعراء الآ

كانت اأغاين الفالحني، واحلكايات ال�ضعبية 

ول،  املنت�رصة يف الريف هي زادي ال�ضعري الأ

أب������و نوا�س واملعري  وكان طرف������ة بن العبد وا

أثر  واملتنبي وال�رصي������ف الر�ضي هم اأكرب من ا

يّف م������ن ال�ضعراء الع������رب. لقد وجدت فيهم 

نوعاً من التمرد على القيم ال�ضائدة، والبحث 

أ�ضياء ل يوفرها واقعه������م اأو جمتمعهم  ع������ن ا

أو ثقافتهم. لق������د عانى هوؤلء حمنة الوجود  ا

أنف�ضه������م باأ�ضواتهم  احلقيقي������ة، وعربوا عن ا

   
)3(

الذاتية ل باأ�ضوات غريهم«.

اإن موقف البياتي ين������م عن تقبل وا�ضح 

لل������رتاث، بيد اأن هذا التقب������ل مل يكن �ضاماًل 

أث������ر باملعطيات الفكرية  فه������و واإن اأعجب وتا
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�ضالف  عمال ال�ضعراء الأ دبية لأ وامل�ضامني الأ

أنه مل يكن معجباً بلغتهم  الذين ذكره������م، اإل ا

ال�ضعرية وقوالبهم ال�ضكلية. ولهذا فقد نظر 

بعني القلق حينما تب������ني له »اأن لغتهم كانت 

�ضياء التي ي�ضفونها  لغ������ة م�ضنوعة، كانت الأ

موجودة قبل وجوده������م، واأن كلماتهم كانت 

دللت  اإىل  وتتح������ول  تفق������د ح�ضوره������ا.. 

أنهم  فق������دت عندهم الكثري م������ن اأ�ضالتها، وا

أ�ضوار ع�رصهم عاجزين عن  انطفوؤوا عل������ى ا

تخط������ي روؤياه واإمكانياته. لق������د كان ال�ضكل 

ال������ذي اأمدتهم به ثقافتهم ال�ضعرية، وتراثهم 

ال�ضع������ري �ضكاًل م�ضبوباً من�ضقاً، خلفته روؤى 

وفكرية  وجداني������ة  ومفاهيم  واحتجاج������ات 

 
)3(

ومو�ضيقية معينة«.

اإن منطلقات البياتي كما تبدو يف طرحه 

قرار  انتقائية حم�س، فه������و ل يتحّرج من الإ

باأهمية امل�ضامني ال�ضعري������ة الرتاثية، ولكنه 

�ضكال التي تنطوي عليها،  خذ بالأ يناأى عن الأ

اعتقاداً منه باأن الق�ضيدة املعا�رصة ل متتلك 

أ�ضا�س تراثي من حي������ث اللغة واملو�ضيقا  اأي ا

وما يت�ضل بهما.

ويبدو اأن تركي������ز البياتي على امل�ضامني 

أ�ضا�س من التوافق بني  وحدها كان قائماً على ا

�ضالف  روؤاه الفكرية وروؤى بع�س ال�ضعراء الأ

الذي������ن ترك������وا ب�ضماتهم عل������ى �ضعره. ذلك 

أبناء ع�رصهم  أولئك ال�ضع������راء مل يكونوا ا اأن ا

املا�ض������ي فح�ض������ب، واإمنا كان������وا متجددين 

من خ������الل اأفكارهم املعا�������رصة التي ت�ضور 

ن�ضان الدائب ع������ن احلقيقة، وهو  بح������ث  الإ

بح������ث يوا�ضله ال�ضاعر البياتي باجتهاد بني، 

متو�ضماً خطاهم و�ضاعي������اً م�ضعاهم. وي�ضري 

أث������ره بال�ضعراء الرتاثيني  البياتي اإىل عمق تا

من خالل اعرتاف������ه باأ�ضبقية ب�ضماتهم على 

اأوراقه ال�ضعري������ة، قبل اأن يتعرف اإىل �ضعراء 

الغرب وغريهم، فهو يق������ول �رصاحة: »ومن 

أتهم باهتمام بالغ اجلامي  ال�ضعراء الذين قرا

وجالل الدي������ن الرومي وفريد الدين العطار 

واخليام.. لقد عان������ى هوؤلء حمنة ا�ضتبطان 

العامل، وحماولة الك�ضف عن حقائقه من خالل 

جتربة الت�ض������وف املمتزجة بالروؤية ال�ضعرية 

النافذة. ث������م كان هناك �ضع������راء معا�رصون 

وحمدثون: اأودن، ونريودا، واأراغوان، واإيلوار، 

)5(
وناظم حكمت، ولوركار ومايا كوف�ضكي«.

ول تختل������ف معاي�ضة ال�ضاعر اأحمد عبد 

املعطي حجازي الرتاث عن معاي�ضة البياتي 

اإياه. فق������د قدر له اأن يرتعرع يف و�ضط �ضبه 
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مثق������ف. اإذ كان والده حافظاً القراآن، وملماً 

باأط������راف م������ن الثقافات القدمي������ة، وكانت 

أ�������س بها من  لدي������ه بف�ضل ذلك »ث������روة ل با

ال�ضري ال�ضعبي������ة، وبع�س موؤلف������ات القدماء 

كابن املقف������ع، وابن عبد رب������ه، وبع�س كتب 

الطرائ������ف والنوادر مثل )نك������ت الهميان يف 

 )6(
نكت العميان(..«.

أ ل������ه، ورغم تاأثره  ويف الو�ضط الذي تهيا

بوالده وحميطه التعليمي، مل يح�ضل حجازي 

عل������ى ثقاف������ة تراثية منظم������ة. وقد اعرتف 

بهذه الفو�ضى قائاًل: »كنت يف اخلام�ضة من 

ألب�ضني  عمري حني و�ضعن������ي اأبي يف املاء، وا

حفظ القراآن. فلم  ثياب������اً جديدة، ودفع بي لأ

مت�������س �ضنتان حتى كنت اأحفظ ن�ضفه، ومن 

ق�ضي  ث������م تنقلت بني املدار�������س البتدائية لأ

بها خم�������س �ضنوات، تقدمت بعدها لمتحان 

ق�ضي بها �ضبع  القبول يف مدر�ضة املعلمني لأ

أنا يف حوايل  �ضن������وات حتى تخرجت فيه������ا وا

أنني رغ������م هذا مل اأح�ضل  الع�رصي������ن. واحلق ا

ثقافت������ي بطريقة منظمة. فقد بداأت مقلوبة 

أنا �ضغري كت������ب اأبي القدمية  حني ق������راأت وا

التي �ضاعدين عل������ى قراءتها حفظي للقراآن 

أ بع������د ذلك ما تقع  الك������رمي، وحني كنت اأقرا

عليه يدي عن طري������ق ال�ضتعارة يف الغالب 

)7(
بنهم وبدون اطمئنان«.

ويب������دو اأن طبيعة حي������اة ال�ضاعر اأحمد 

عبد املعطي حجازي هي التي فر�ضت عليه 

نوعية التعامل مع الرتاث. فقد ورث �ضعوراً 

حاداً بالظلم، جعل حيات������ه نهباً بني تق�ضف 

�ضارم وانطالق جام������ح. ولعل هذا ال�ضلوك 

وىل »باأ�ضع������ار اخليام  ه������و م�ضدر فتنت������ه الأ

الذي رمبا كان ت�ضوفه هو احلل الذي وجده 

)8(
يف التمزق نف�ضه بني املتعة والتق�ضف«.

ويف جانب اآخر، فاإن عي�س ال�ضاعر اأحمد 

عبد املعط������ي حجازي يف مدين������ة القاهرة، 

حوله اإىل اإن�ضان غريب �ضائع، مما حفزه اإىل 

اعتناق ال�ضرتاكية لتكون عوناً له ميده بروح 

الث������وري املتيقن، ويحرره م������ن �ضياعه. وقد 

تلم�������س هذه العقيدة اأولً يف ثقافته الرتاثية، 

حيث اأمدت������ه هذه الرجع������ة –كما يعرتف- 

بفائدة جل������ى. فهو يقول ع������ن دور العقيدة 

ال�ضرتاكية الرتاثية: اإنها »�ضاعدتني على اأن 

�ضتفيد  اأعيد النظر يف ثقافتي الكال�ضيكية لأ

منها، وخا�ض������ة يف جتديد قامو�ضي ال�ضعري 

الذي خرج ع������ن قامو�س الرومانتيكيني، فلم 

يعد ل������ه اإل اأن يطعم بالقامو�س الكال�ضيكي، 

وحتى يحمي نف�ضه م������ن لغة ال�ضحف التي 
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ينخدع به������ا بع�س ال�ضع������راء، فيح�ضبون اأن 

)9(
ال�ضعر اجلديد ل يحتاج اإىل اأكر منها«.

ويبدو وا�ضحاً اأن حجازي ل يتنكر للرتاث 

ال�ضعري، واإمنا يراه مهماً، وخا�ضة من جهة 

اللغ������ة، بغية حترير لغ������ة ال�ضعر املعا�رص من 

ال�ضطحية والبت������ذال اللذين يروجان حتت 

ذريعة ال�ضهولة، وت�ضوير املعا�س بلغة احلياة 

اليومية.

ويلحظ الباحث اأن �ضلطة الرتاث الفاعلة 

ق������د حفرت م�ضاره������ا يف جتربة �ضالح عبد 

ال�ضب������ور ال�ضعري������ة، اإذ يقول ه������ذا ال�ضاعر 

اإن »الف������رق ب������ني ال�ضاعر الق������دمي وال�ضاعر 

احلديث.. اأن ال�ضاعر القدمي يعتنق موهبته، 

اأما ال�ضاعر احلدي������ث، فعليه –حني يطمئن 

أ�ضه- اأن ي�ضنع موهبته. وقد  اإىل النغ������م يف را

أع������ددت لل�ضعر اإىل جوار ذل������ك كله قدر ما  ا

ا�ضتطعت من املهارة اللغوية، ا�ضتمددتها من 

ق������راءة القراآن واحلدي������ث، ومن التجوال يف 

�ضعرنا القدمي، ثم قلت لنف�ضي بعدئذ: يا نف�س 

)10(
اكتبي ما بدا لك..«

وه������ذا التق�ضي������م ال������ذي ا�ضطنعه عبد 

ال�ضبور بني القدمي واملعا�رص، ل ينفي عمق 

ن ال�ضاع������ر املعا�رص –كما  التوا�ض������ل، ذلك لأ

ي������رى- يهيئ ذاتي������اً اأدوات �ضناعة موهبته، 

دبي قبل  م�ضتن������داً اإىل ال������رتاث الدين������ي والأ

النطالق يف رحاب الكتابة ال�ضعرية.

ويك�ض������ف ال�ضاع������ر ال�ض������وداين حمم������د 

الفيت������وري عن فعل ال������رتاث فيه منذ نعومة 

اأظاف������ره، وذل������ك حي������ث حتدث ع������ن نف�ضه 

ب�ضيغة الغائ������ب: »كان قد اأمت حفظ القراآن 

الك������رمي كله عن ظه������ر قلب تاأهب������اً لدخول 

زهر ال�رصيف، كم������ا تق�ضي رغبة والديه.  الأ

أنه عانى يف حفظه كثرياً.. كم من مرة  واأذكر ا

أ�ضد العقاب من  ن�ضيه وعوق������ب على ن�ضيانه ا

�ضيخ������ه ال�رصير ال�ضمني.. ويعود ال�ضبي اإىل 

بيته منك�������رص القلب، متورم القدمني، حاماًل 

أي������ام قادمة  ح������ذاءه الذي �ضيظ������ل لب�ضعة ا

�ضيقاً عليهما حتت اإبطيه؛ ويف مرحلته هذه 

ا�ضتطاع اأن يعر ذات يوم على كتاب ثمني يف 

أبيه، عر على �ضرية عنرتة بن �ضداد!  مكتب������ة ا

م������ن يكون عنرتة هذا؟ وراح يلتهم بكل ما يف 

روحه من ف�ضول وجوع اإىل احلياة �ضفحات 

ول ثم اجلزء الثاين، حتى اأكمل بقية  اجلزء الأ

�ضطورة ال�ضعبية الرائعة.. ووجدت  اأجزاء الأ

النفعالت الكثرية احلبي�ضة واملجهولة التي 

أ�ضه ال�ضغري، يف �ضعر  كانت تتماوج داخ������ل را

عنرتة ب������ن �ض������داد وقوت������ه و�ضخامته –كما 
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يتخيله������ا- متنف�ضاًله������ا.. ثم �ضع������ر اأن هذه 

ال�ضخ�ضية ق������د اأفرغت لكرة ما عاي�ضها، مل 

أو ت�ضبع نزوعه، وكان  تعد تعطيه اأحالم������ه، ا

آخ������ر يف كتاب  علي������ه اأن يبح������ث عن عنرتة ا

جديد. ووقع������ت عيناه على رحلة بني هالل 

من ال�رصق اإىل الغرب؛ وتعرف على اأبي زيد 

اله������اليل �ضالمة، والزنات������ي خليفة، ودياب، 

مرية الناع�ضة.. وم������ن ثم عرف الطريق  والأ

اإىل اإ�ضباع احتياجات������ه الروحية والعاطفية. 

مرية ذات الهمة،  وقراأ حمزة البهل������وان، والأ

و�ضيف بن ذي ي������زن، وفريوز�ضاه، واألف ليلة 

)11(
وليلة..«.

عجاب بالرتاث الديني وال�ضعبي،  وهذا الإ

يوؤكد اأن حممد الفيتوري مل يكن يعي�س خارج 

ول يف اإطاللت������ه  ما�ضي������ه، ب������ل كان زاده الأ

على ع������امل ال�ضعر. وقد انعك�س ذلك جلياً يف 

حديثه ع������ن الغربة واحلزن. ويف ذلك يقول 

ألفية اب������ن مالك،  ع������ن نف�ضه: »ويف زح������ام ا

ع������راب، وق�ضايا الفقه  وم�ض������اكل النحو والإ

وال�رصيعة، وجم������ادلت الفال�ضفة واملتكلمني، 

اأح�س بالغرب������ة واحلزن يهبطان على روحه، 

أيامه ولياليه.. وكتب حينذاك �ضيئاً  ويوؤرقان ا

م������ن احلزن والغربة.. كان هذا ال�ضيء الذي 

�ضل ملا  أه على نف�ضه، �ضورة طبق الأ كتبه وقرا

أه ل�ضعراء اآخرين، ي�ضكنون بطون الكتب،  قرا

ويطلون عليه من �رصفات الع�ضور: طرفة بن 

العبد، والنابغ������ة الذبياين، واملهلل بن ربيعة، 

أب������ي �ضلمى، وعنرتة ب������ن �ضداد.  وزه������ري بن ا

ولك������م كان �ضعيداً وفخ������وراً حني اكت�ضف اأن 

أولئك الذين  �ضطوري اأحد ا فار�ضه و�ضاعره الأ

بلغ من عظم������ة مواهبهم و�ضموها، اأن ُكتبت 

ق�ضائدهم مباء الذهب، وعلقت على �ضتائر 

الكعب������ة، و�ضمي������ت لذلك باملعلق������ات، وقال 

له اأح������د �ضيوخه –وقد مل�������س �ضغفه بقراءة 

ال�ضع������ر- اإن �ضع������راء املعلق������ات لي�ضوا نهاية 

ال�ضعر.. هناك ال�ضعراء ال�ضعاليك ول تن�س 

اأن ال�ضعر ازداد عذوبة وجمالً بعد اأن باركته 

    
 )12(

�ضالم«. ح�ضارة الإ

وبظهور جمل������ة �ضعر امل�ضبوه������ة انقلبت 

ف������ق بوادر  ال�ض������ورة، وراح������ت تل������وح يف الأ

�ضوء غايتها النيل م������ن الرتاث العربي عامة 

�ضالم������ي خا�ض������ة، وطف������ق موؤ�ض�ضو هذه  والإ

املجلة –انطالقاً م������ن انتمائهم اإىل احلزب 

القومي ال�ضوري- يدعون دعوات �ضتى منها 

»رف�������س املا�ضي بكل ما يحوي������ه من تراث، 

ون�ضدان احلري������ة املطلقة بدعوى العي�س يف 
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احلا�������رص والنظر اإىل امل�ضتقب������ل. وكاأن هذه 

الدعوة تريد اأن ت�ضق������ط املا�ضي من الزمن 

التاريخ������ي، ومن زمن الذاكرة، وتنادي بخلق 

لغة جدي������دة، وتعاب������ري جدي������دة، وموا�ضيع 

جدي������دة، ب������دون اأي عائق �ضلف������ي. وهناك 

آخ������ر يرتبط بكل احل������ركات الثورية  اجتاه ا

التي لعبت دوراً معار�ضاً يف التاريخ العربي. 

أنف�ضهم امتداداً لها،  بل اإن �ضعراءه يع������دون ا

على يف اأمثال القرامطة  ويجدون مثله������م الأ

�ضماعيلية الباطنية، واحلركات ال�ضوفية  والإ

الت������ي رف�ضت واقعها با�ضتم������رار، اإىل جانب 

تاأثرهم املبا�رص بحركات الرف�س الثورية التي 

)13(
أو ا�ضرتاكياً«. نُقلت من الغرب ليربالياً ا

وتاأ�ضي�ض������اً على هذه الروؤية التي تعار�س 

ال������رتاث حيناً، وتقف يف �ضف������وف املعار�ضة 

آخ������ر. ي������رى يو�ضف  �ضم������ن ال������رتاث حيناً ا

أ�������س حترير جملة �ضعر  اخل������ال الذي كان يرا

اأن احلرك������ة ال�ضعرية التجددية الثورية، هي 

الت������ي تعار�س كل موؤ�ض�ضة �ضلفية دينية كانت 

أدبي������ة. ب������ل رف�س كل م������وروث مبفهومه  أو ا ا

الديني وال�ضيا�ض������ي، ويق�ضد بذلك ال�ضلطة 

�ضالمي������ة. وبح�ضب ت�ضوراته غري  الدينية الإ

املو�ضوعية »ينطل������ق كل دين من الدعوة اإىل 

حي������اة اأف�ضل، واإىل م�ض������ري اأف�ضل، وملا كان 

امل�ضيح مل ي�ضع كتاباً، ف������اإن جوهر امل�ضيحية 

ه������و �ضخ�س امل�ضي������ح لما روي ع������ن ل�ضانه 

�ضالم فاإن جوهره  وعن �ضرية حيات������ه. اأما الإ

القراآن. ومن ح�ضن حظ امل�ضيحية اأن الذين 

ف�رصوا حياة امل�ضي������ح واأقواله و�رصحوها هم 

ن�ضاني������ة النامية  من �ضمي������م احل�ض������ارة الإ

يف حو�س البحر املتو�ض������ط، هذه احل�ضارة 

ن�ضاين العقلي  التي قلنا اإنها مركز اجلهد الإ

والروح������ي؛ وهكذا ج������اءت امل�ضيحية �ضمن 

ن�ضاني������ة، فتفاعلت معها  هذه احل�ض������ارة الإ

واأغنته������ا، بل غريتها وطبعتها بطابعها. ومن 

�ضالم اأن الذين ف�رصوه واجتهدوا  �ضوء حظ الإ

فيه، مل يكونوا من �ضميم هذه احل�ضارة، بل 

كان������وا على هام�ضها، لذل������ك مل تدخل �ضمن 

ن�ضانية، ومل تتفاعل معها،  هذه احل�ض������ارة الإ

ومل تطبعه������ا بطابعها. بل على العك�س، ظلت 

غريبة عنه������ا، فنا�ضبتها الع������داء حتى هذا 

التاريخ. وم�ضكلة امل�ضلمني اليوم هي وقوفهم 

قوياء يف  �ضعف������اء اأمام ورث������ة احل�ض������ارة الأ

�ضالم عقول  كل �ضيء؛ فيم������ا مل تنه�س يف الإ

ن�ضانية الواحدة  متفتحة على احل�ض������ارة الإ

�ضالمي  ف������اإين ل اأرى للم�ضلمني، ول للعامل الإ

)14(
اإل ذلك امل�ضري املظلم«.
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ول يج������د املرء كبري عناء يف الك�ضف عن 

املغالط������ات التاريخية التي وقع فيها يو�ضف 

�ضالمية لها من  اخلال. فاإن�ضانية احل�ضارة الإ

�ضانيد ما يرفع عنها كل ظالمة، فلقد كان  الأ

�ضالمي ح�ضارة  القراآن الكرمي وال������رتاث الإ

متكاملة، ومازال دلياًل عملياً لكل ال�ضعوب. 

�ضالم ل ت�ضمح بنفاذ  واإذا كانت ح�ض������ارة الإ

)ح�ض������ارة( ال�������رصك اإىل �ضميمها، ول ترتك 

نوافذها مفتوحة اأمام رياح العقائد القائمة 

ولني، ف������اإن ذلك لي�س دليل  أ�ضاطري الأ عل������ى ا

�ضعف فيها. ول ميكن قيا�س قوة تراث ديني 

مب������دى تفاعله مع القيم الت������ي تنايف منطق 

العقل واحلكمة. ول نظن اأن ال�ضاعر يو�ضف 

�ضالمية  اخلال يجهل ما قدمته احل�ضارة الإ

وروبية الت������ي عا�ضت اأكر من  للح�ض������ارة الأ

ر�ضطو، واأن  ثالثة قرون على فهم ابن ر�ضد لأ

�ضالمية تفاعلت مع احل�ضارات  احل�ضارة الإ

خ������رى اأخذاً وعط������اء، ف�ضهرت موروثات  الأ

ال�ضعوب يف بوتقتها، ومتثلت منها ما يوافق 

ن�ضان واحلياة، يف الوقت  ت�ضوراتها للكون والإ

الذي �ضاعت فيه �ضورة امل�ضيحية، وحتولت 

بعد ارتف������اع روح امل�ضي������ح اإىل ديانة اأخرى، 

ه������ي مزيج من ديانات ال�ضع������وب التي اآمنت 

بها، وعقلياتها التي اأدخلت عليها ت�ضورات 

لي�ضت يف �ضلب امل�ضيحية من �ضيء.

وامت������داداً لرف�س يو�ضف اخلال املوروث 

الدين������ي –ال�ضيا�ضي جن������ده يرف�س الرتاث 

أنه قد »ط������راأ يف ال�ضنوات  ال�ضع������ري، ويرى ا

خرية عل������ى ال�ضعر العربي تطور  الع�رصين الأ

ج������ذري ل  عهد له مبثله، كان نتيجة مفهوم 

جديد لل�ضعر، وهو ل يزال يت�ضع ويعّمق حتى 

اأ�ضبح حداً فا�ضاًل ب������ني املفهومني: القدمي 

)15(
واجلديد«.

ويفهم يو�ضف اخل������ال اأن ال�ضعر الرتاثي 

جمرد �ضناعة تتوخى ه������ز الوجدان والعقل 

ع������ن طري������ق ال������وزن والقافي������ة والذك������رى 

والعاطفة، مما يحيل ال�ضعر اإىل منرب تعليمي 

أو و�ضف������ي. اأما ال�ضعر اجلديد،  أو اإخباري ا ا

فمهمت������ه »التلقائي������ة الفري������دة ه������ي النفاذ 

فيم������ا وراء الظواه������ر املتناق�ض������ة امل�ضو�ضة 

املبهم������ة، ليك�ضف باحلد�������س والروؤيا اأ�رصار 

الوجود احلقيقي املليء بالن�ضجام والنظام 

)16(
واملعنى«.

وق������د تابع ال�ضاع������ر اأدوني�س م������ا با�رصه 

�رصيك������ه يف جملة �ضعر يو�ضف اخلال؛ غري اأن 

موق������ف اأدوني�س العام م������ن الرتاث مل تكن له 
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ال�ضورة الثابتة الت������ي عرفت عند �ضاحبه. 

فقد تالعب������ت الظروف الذاتية واملو�ضوعية 

أثار ج������دلً وا�ضعاً حول قيمة  مبوقف������ه، مما ا

الرتاث وح�ضوره عن������د اأدوني�س، حتى باتت 

�ضورة هذا املوقف غائمة يف عيون كثري من 

الباحثني.

ونظراً لطبيعة موقف اأدوني�س املتذبذب، 

أ�ض�س بع�س الدار�ضني نظرة هذا ال�ضاعر  فقد ا

اإىل ال������رتاث على مرتكزات اأحادية انتقائية، 

ت�ضي بتنكر ه������ذا ال�ضاعر لل������رتاث العربي، 

ورف�ضه جمل������ة وتف�ضياًل. وهم يفعلون ذلك 

أة له حيناً، وبنظرة  م�ضت�ضهدين باأقوال جمتزا

كلية اإىل موقفه ال�ضيا�ضي يف مرحلة تاريخية 

)17(
معينة حيناً اآخر.

غري اأن ال�ضتق������راء املو�ضوعي ي�ضري اإىل 

اأن النظ������رات اجلزئية واملواق������ف ال�ضيا�ضية 

العدائي������ة للرتاث مل تكن ثابتة  عند اأدوني�س، 

واإمنا كان������ت تتحول تبعاً ملنطلقاته الثقافية، 

وحممولت������ه الفكرية، واإن كانت قد ا�ضتقرت 

يف اآخر املطاف ا�ضتقراراً �ضلبياً، حدا به اإىل 

النخراط يف �ضفوف دعاة التطبيع الثقايف 

)18(
�ضالم. مع ال�ضهاينة اأعداء العروبة والإ

وي�ضتطيع املتتبع اأن مي�ضك بخيط مواقف 

اأدوني�س من ال������رتاث منذ �ضنة 1957م. فقد 

أ�ض�س ال�ضاعر يو�ضف اخلال جملة �ضعر، التي  ا

ا�ضتقطب������ت كوكبة من ال�ضع������راء والروائيني 

والنق������اد ال�ضبان؛ وكان اأدوني�������س على راأ�س 

ه������وؤلء، وقد لع������ب النتم������اء ال�ضيا�ضي اإىل 

احل������زب القوم������ي ال�ض������وري دوراً موؤثراً يف 

اهتمام م������ن يدورون يف رح������اب اأفكار هذه 

املجل������ة، باعتبار موؤ�ض�ضه������ا ع�ضواً �ضابقاً يف 

هذا احلزب.

ويبدو ابتعاد اأدوني�س عن الرتاث العربي 

�ضالم������ي وا�ضح������اً يف بدايات������ه ال�ضعرية  الإ

بحكم هذا النتم������اء، ولذلك راح ي�ضتلهم ما 

متخ�ضت عنه احل�ض������ارة ال�ضورية القدمية، 

أ�ضاطري ورم������وزاً. وقد ن�رص  وي�ضتغ������ل تراثها ا

يف جملة �ضعر عدداً من الق�ضائد ذات النف�س 

أولها ق�ضيدته  القوم������ي ال�ضوري ال�ضي������ق، وا

)جمن������ون بني املوتى( �ضنة 1957. اأما الثانية 

فكان������ت )البعث والرم������اد( �ضنة 1958، وقد 

وظف هذه الق�ضيدة توظيفاً �ضيا�ضياً، حيث 

راح يهل������ل للح�ض������ارة الفينيقية، ويحط من 

خرى التي ترعرعت على  �ضاأن احل�ضارات الأ

ر�س ال�ضورية يف مراحل التاريخ الالحقة.  الأ

أم������ا الثالثة فكانت ق�ضي������دة )وحدة الياأ�س(  ا
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وهي تنطوي عل������ى موقف اأدوني�س املعار�س 

للوحدة بني �ضوري������ة وم�رص. وتاأتي ق�ضيدته 

أرواد ي������ا اأمرية الوه������م( لتختزل  الرابع������ة )ا

موق������ف اأدوني�س املع������ادي للح�ضارة العربية 

�ضالمية، من خالل اإقراره بالنمط الفوقي  الإ

للح�ضارة ال�ضورية، التي تتجاوز يف نظره ما 

�ضاد من ح�ضارات اأخرى.

م������ن هن������ا ميك������ن الق������ول ب������اأن ارتباط 

اأدوني�س مبجل������ة �ضعر، جعله يح�رص اجتاهه 

الفك������ري يف خ������ط من������اوئ للفك������ر القومي 

�ضمل  �ضالمي الأ العربي ال�ضام������ل، والفكر الإ

كمح�ضلتني للرتاث. وقد لقت دعوات املجلة 

اإىل التجدي������د يف ال�ضعر والفكر واللغة هوى 

يف نف�������س اأدوني�س ولك������ن اإىل حني، ذلك اأن 

اأهداف املجلة جمتمعة ترمي اإىل هدم الرتاث 

دبي خا�ض������ة، ومنا�رصة  العرب������ي عام������ة والأ

الفكر ال�ضتعماري الداعي دعوة الريبة اإىل 

التحرر من �ضلطة املا�ضي، والنطالق ل�ضنع 

امل�ضتقبل من غ������ري ا�ضتعانة باأ�ضلحة الرتاث. 

وق������د رمت من وراء ه������ذا التجديد اإىل ك�رص 

النظ������ام العقل������ي، وحتطيم قوان������ني ال�ضعر 

العربي و�ضولً اإىل حتطيم لغة ال�ضعر نف�ضها. 

وق������د خا�س اأدوني�س هذه املغامرة، ودعا لها 

يف بداياته اإىل ح������د التجا�رص، حني اأملح اإىل 

�رصورة جع������ل اللغة العربي������ة الف�ضحى لغة 

ثانية بالن�ضب������ة اإىل اللهجة املحلية، م�ضتعرياً 

مق������ولت امل�ضت�رصق الفرن�ضي جاك بريك يف 

دب عام 1961، حني حتدث  موؤمتر روما لالأ

عن ال�ضعر العربي املعا�رص داعياً اإىل تطوير 

�ضا�������س، وكاأن لغة ال�ضعر  لغته على ه������ذا الأ

ل تتطور اإل با�ضتع������ارة اللهجة، واإلغاء اللغة 

�ضل اأو حتطيمها. الأ

اإل اأن النقلة النوعية يف موقف اأدوني�س 

ما لبث������ت اأن تك�ضفت ع������ام 1960 حني راح 

اأدوني�������س ين�������رص على �ضفح������ات جملة �ضعر 

نف�ضها خمت������ارات من عي������ون ال�ضعر القدمي 

حت������ت عنوان )م������ن الرتاث العرب������ي( ويبدو 

اأن اأدوني�������س كان ي�ضت�ضع������ر مقدم������اً غ�ضبة 

الدائري������ن يف فلك هذه املجل������ة مما يفعل، 

فعم������د اإىل اإغفال ا�ضمه، فل������م يعرف اإل يف 

مرحلة متاأخرة، وذل������ك حني جمع خمتاراته 

أ�ضماه  دب العربي يف كتاب ا ح�ضب اأع�رص الأ

)ديوان ال�ضعر العربي(.

وقد قاد اهتمام اأدوني�س اجلديد بالرتاث 

ال�ضعري العرب������ي خط������اه اإىل اأر�س اأخرى، 

وموق������ف مفاجئ، طرحه علناً يف جملة �ضعر 
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فحواه اأن »نه�ضة ال�ضعر العربي احلالية لن 

تكون نه�ضة حقيقية، ما مل تعمق انتماءها مع 

الرتاث العربي القدمي، باعتبارها تطوراً نابعاً 

  
)19(

من هذا الرتاث وحلقة من حلقاته«.

غ������ري اأن هذا املوق������ف مل ي������الق القبول 

أن�ض������ار اخلط املعار�س  وال�ضتح�ض������ان عند ا

لل������رتاث العرب������ي، واإمن������ا ع������د ردة ومر�ضاً 

نف�ضياً. ففي الوق������ت الذي كان فيه اأدوني�س 

ين�������رص خمتارات������ه الرتاثية هاجم������ه الكاتب 

امل�رصي حميي الدي������ن حممد على �ضفحات 

جمل������ة �ضعر؛ فاأ�ض������ار اإىل اأن ما فعله اأدوني�س 

ن  ابتعاد �رصي������ح عن الذوق احل�ض������اري، لأ

أيه - »بيننا – نحن يف ال�رصق  الف������رق – يف را

العربي - وبني امرئ القي�س هو فرق هائل، 

اإنه فرق يف الن������وع. وهكذا فاإن الرجوع اإىل 

املا�ضي – اأي اإىل ال�ضع������ر العربي القدمي - 

هو مر�س نف�ض������ي. بل ميكن القول عنه: اإنه 

 
)20(

عدو املعا�رصة«.

دان������ة  وعل������ى الرغ������م م������ن مواق������ف الإ

وال�ضتهج������ان التي وقفها اأن�ضار جملة �ضعر، 

فاإن اأدوني�س مل يقف عند حد الختيار اإثباتاً 

همية ال������رتاث ال�ضعري، اإمن������ا تخّطاه اإىل  لأ

�ضالمي،  ا�ضتلهام ما جاد به الرتاث العربي الإ

بعد ان كان منكم�ضاً يف قوقعة الرتاث القومي 

ال�ضوري. وقد جاءت هذه النقلة حني اأ�ضدر 

ع������ن جملة �ضعر جمموعت������ه ال�ضعرية )اأغاين 

مهيار الدم�ضقي( التي فرغ منها عام 1961. 

ويبدو اأن اختيار ا�ضم مهيار مل يكن جمانياً اأو 

أنه يعني –فيما يعني-  اعتباطياً، واإمنا نرى ا

حتول اأدوني�س ع������ن الفكر القومي ال�ضوري، 

أ�ضوة بتحول ال�ضاعر العبا�ضي مهيار الديلمي  ا

�ضالم على يد  ع������ن املجو�ضية، واعتناق������ه الإ

أنه  أنك������ر اأدوني�س ا ال�رصي������ف الر�ض������ي. وقد ا

اخت������ار ا�ضم مهيار ل�ضل������ة املذهبية ال�ضيعية 

أ �ضع������ر مهيار،  بينهم������ا، ونف������ى اأن يكون قرا

وتع������رف اإىل مكانته اإل يف وقت متاأخر. غري 

اأن هذا النفي ل يلغي اأن يكون اأدوني�س على 

اطالع بتحول هذا ال�ضاعر فكرياً وعقائدياً. 

واإل فم������ا قيمة اختي������ار ه������ذا ال�ضم؟ وما 

دللته؟ وقارئ املجموعة يلحظ اجلواب من 

غ������ري ما عناء كبري يف حتول اأدوني�س يف هذه 

املجموع������ة عن ا�ضتلهام امل�ض������ادر الفينيقية 

�ضقاطات القومية  القدمية، وحترره م������ن الإ

ال�ضورية.

واإمعان������اً م������ن اأدوني�������س يف التحول نحو 

ال������رتاث العربي، ن�������رص يف جمل������ة �ضعر عام 
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أ فيه اأدوني�س  1962 –وه������و العام الذي ب������دا

يبتع������د عنه������ا- ق�ضيدته الطويل������ة )ال�ضقر 

وحتولت ال�ضقر( مذيل������ة با�ضمه احلقيقي 

أ�ضار يف املقدمة النرية  ولقبه الكتابي. وقد ا

أن������ه ا�ضتوحاها من حياة  الت������ي وطاأ لها بها، ا

عبد الرحم������ن الداخل، البط������ل الذي اأقام 

مملكته على اأر�س اأوروبية »واجلدير بالذكر 

وىل  اأن ق�ضي������دة ال�ضقر كان������ت الق�ضيدة الأ

التي تتناول م�ضموناً فكرياً مرتبطاً بالتاريخ 

العربي. وهذا التوظي������ف للتاريخ العربي ل 

يعن������ي اأن الق�ضيدة تعرب ع������ن م�ضاعر طيبة 

جتاهه. فالق�ضيدة يف الواقع تعر�س بالطابع 

الدموي العنيف الذي �ض������اد احلياة العربية 

ال�ضيا�ضية يف عهوده������ا التاريخية املتعاقبة؛ 

ولع������ل اأدوني�س كان يعر�������س بالواقع العربي 

احلايل من خ������الل تعري�ضه بالتاريخ العربي 

)21(
القدمي«.

وكما تغ������ري موقف اأدوني�������س من الرتاث 

عام������ة تغري موقفه من اللغة العربية كمعطى 

أراد ل������ه اأن ينزاح ذات ي������وم ل�ضالح  تراث������ي ا

اللهجات. وق������د راأى اأن لي�������س من احلكمة 

يف �ض������يء جتاهل اللغة العربي������ة الف�ضحى، 

أنها لغ������ة ح�ض������ارة، وو�ضيلة من  من حي������ث ا

و�ضائل الفكر الدقيق، وا�ضتبدالها باللهجات 

املحلي������ة، وهي و�ضائل بدائي������ة اإذا ما قي�ضت 

. ويبدو اأن اإخفاق م�رصوع 
)22(

باللغة الف�ضحى

مغامرة حتطي������م لغة ال�ضع������ر ال�ضائدة، كان 

�ضباب الت������ي اأدت اإىل  أه������م الأ واح������داً م������ن ا

أ�ضار  انف������راط عقد اأن�ضار جملة �ضع������ر كما ا

 وهذه 
)23(

اإىل ذلك موؤ�ض�ضها يو�ض������ف اخلال.

النهاي������ة املفجعة للمجل������ة نبعت من ه�ضا�ضة 

امل�رصوع نف�ضه، وهي ه�ضا�ضة اأدركها اأدوني�س، 

فنف�س يديه من تلك املجازفة، انطالقاً من 

خ�ضو�ضيات اللغة العربية الف�ضحى، ممثلة 

يف مرونتها من خالل معايري ثبتتها.

وعلى الرغم م������ن �ضعوبة ح�رص موقف 

اأدوني�س من ال������رتاث يف اجتاه واحد، اإل اأن 

أنه يرف�س  ال�ضائع بني اأن�ضاره واملعجبني به، ا

جزءاً كب������رياً من الرتاث العرب������ي، اإن مل يكن 

يرف�ض������ه جملة، ويدع������و اإىل حداثة �ضارمة 

أل������وف. ويوؤ�ض�ضون كل ذلك على  ل تهادن املا

كتاب������ه )الثابت واملتح������ول( وهو كتاب يحمل 

من اخل�ضو�ضي������ة والتجني ال�ض������يء الكثري، 

باعتباره ح�ضيلة م�ضاهد ذاتية ل مو�ضوعية، 

كّونه������ا اأدوني�������س من اطالعه عل������ى الرتاث 

العربي، بعد اأن اأره�ضت لها بع�س املقدمات 

ال�ضت�رصاقية املغر�ضة.
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أ امل������رء م�ضام������ني الكتاب  ول������و ا�ضتق������را

باأجزائ������ه الثالثة للو�ضول اإىل نتائجه، لوجد 

اأن اأدوني�س ينطلق من نقطة مركزية، هي اأن 

الثقافة العربية وراثة و�ضي������ادة ثقافة دينية 

بداع ومتنع التقدم، واعترب  اتباعية، تقاوم الإ

اخلروج على هذه الثقافة الرتاثية حتت اأي 

ظرف، ويف اأي ط������ور تاريخي حتولً، بغ�س 

�ضا�س الذي تنطلق منه حركات  النظر عن الأ

أكانت  أو الحتجاج، �ضواء ا أو التمرد ا اخلروج ا

أم �ضيا�ضية، ملحاً على اأن من  دينية اأم عرقية ا

مار�ضوا اخلرق والتج������اوز مبدعون وثائرون 

نهم متحولون. لأ

ف������راط يف احلما�ضة مدعي  وقد دفع الإ

احلداث������ة اإىل تلقف هذا الط������رح، واعتباره 

املوقف النهائي ال�ضحيح الذي ي�ضاعد على 

التح������رر من ال������رتاث، متجاهلني اأو جاهلني 

اإمكاني������ات ن�ض������ف كثري من حمم������ولت هذا 

املوقف، ومناق�ضتها على �ضوء حقائق الفكر 

والتاري������خ. ذلك اأن ما عن������اه اأدوني�س بفكرة 

الثاب������ت، يتلخ�س ب�ضكوني������ة الرتاث العربي، 

وجمود الثقاف������ة الرتاثي������ة، وت�ضنيفها على 

أنه������ا نت������اج نظام ا�ضتب������د بالعق������ول، وحّدد  ا

م�ضاراته������ا ب�ض������ورة م�ضبقة، ويعن������ي النظام 

الديني. وه������ذه الفكرة كما يب������دو مت�رصعة 

»غ������ري علمية، اقتب�ضه������ا اأدوني�س من كتابات 

بع�������س امل�ضت�رصقني يف الق������رن التا�ضع ع�رص 

غرا�������س، والذين مهدوا  الذين تتاآكله������م الأ

لال�ضتعم������ار، وه������ي فك������رة وردت يف بع�س 

كتابات امل�ضت�رصق جاك بريك، ثم حتول عنها 

فيما بعد، ولكن الفكرة لقت هوى يف نف�س 

اأدوني�س، فاأخذها و�ضوهها، و�ضكب فيها كل 

)24(
ما لديه جتاه العرب وتراثهم«.

ومن خالل فهم اأدوني�س املتعجل جدلية 

ّنة  ال�رصاع يف الفكر الرتاثي، نراه يجعل ال�ضُّ

�ضالمي والغزايل والفارابي  وعلم ال������كالم الإ

مامة والت�ضوف  يف خندق الثابت، ويجعل الإ

املتطرف يف خندق املتحول، ذلك اأن املحاكاة 

–كما يقرر هو- ت�ضكل »جوهر العمل بال�ضّنة، 

وال�ضّنة ذاتها اإمنا هي يف اأ�ضلها تقليد عمل 

اإلهي قام ب������ه مر�ضل م������ن اهلل. ال�ضّنة عمل 

أو  وا�ضح غاية الو�ض������وح ل ي�ضتدعي �ضوؤالً ا

ا�ضتف�ض������اراً. اإنه يتطل������ب تقليده كما هو، اأي 

نها  أو تغيري، وال�ضّنة عمل كامل لأ دون تعديل ا

نها كاملة ثابت������ة؛ هي اإذاً  من اهلل، وه������ي لأ

)25(
احلقيقة املطلقة واملعرفة املطلقة«.

ومي�ض������ي اأدوني�س قدم������اً يف _الثابت 
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واملتح������ول( فريى اأن اإجن������از مراجعة الرتاث 

ج������زء من مهمات الث������ورة العربية، لتخلي�س 

ن�ض������ان العرب������ي من ال�ضي������اع املركب بني  الإ

ال�ضلفي������ة وال�ضلطوية. فف������ي هذا ال�ضياع –

دوني�س- »كان العربي يعي�س منعزلً  والراأي لأ

عن الطبيع������ة، مت�ضاًل مبفهوم جتريدي عن 

اهلل، وكان يف ذلك يحيا منف�ضاًل عن الواقع، 

ن�ضان  ومنف�ضاًل عن ذات������ه يف اآن. وتاريخ الإ

خا�ض������ع اإذاً لقبلي������ة حتمية، لزم������ن اأ�ضبح 

ن�ض������ان يف هذه احلتمية  خ������ارج الزمان. والإ

يقب������ل ول ي�ضاأل، يتلق������ن ول ياأخذ ول يفعل 

)26(
أو يغري«. ا

ويف )�ضدمة احلداثة( الذي ي�ضكل اجلزء 

الثالث من الثاب������ت واملتحول، يركز اأدوني�س 

على ال�رصاع الدائر بني نظام ال�ضلفية واإرادة 

التغيري، فيجد اأن فكرة اخلالفة تقوم اأ�ضاًل 

عل������ى التب������اع ل الجته������اد، ويف ذلك اتهام 

�ضالمية، التي  وا�ضح للموؤ�ض�ضة الرتاثي������ة الإ

يعتربه������ا نظاماً ميتاً، كم������ا يعترب من ميتثل 

له������ذه املوؤ�ض�ض������ة جمرتاً للجم������ود. اأما هوؤلء 

الذين يدافع عنه������م اأدوني�س فكان معظمهم 

أو كانوا مولدين كما  من اأ�ضل غري عرب������ي، ا

نهم  يذكر هو، ولذلك نراه ميتدح خروجهم، لأ

ثبات وجودهم  على حد تعبريه »اندفع������وا لإ

يف املجتمع العربي، ويف �ضبيل ذلك ت�ضلحوا 

�ضلح������ة العربية: اللغة والدين. اأما  باأقوى الأ

اللغ������ة فاأتقنوها اأكر م������ن اأهلها، مما كذب 

أو الفطرة، واأما الدين فف�رصوه  نظرية الطبع ا

تف�ض������رياً يالئ������م تطلعاتهم يف احلي������اة التي 

ا�ضتجدت: نزعوا عن������ه القر�ضية العروبوية، 

واأعطوها طابع������اً اإن�ضانياً اأممي������اً )�ضعوبياً( 

�ض������الم يوؤاخ������ي ب������ني الب�رص،  قائل������ني اإن الإ

جنا�س والع�ضبيات. هكذا وجدوا  ويتجاوز الأ

أنف�ضه������م طبيعياً يف موق������ع يناق�س النظام  ا

نه يق������وم على العن�رصية  القائم من جهة، لأ

اأي على الالم�ضاواة، ويناق�س من جهة ثانية 

أي�ضاً التقاليد  نها ه������ي ا دبية لأ التقالي������د الأ

التي يرثها النظام وي�ضيعها وير�ضخها. وتبعاً 

أنف�ضه������م طبيعياً يف موقع من  لذلك وجدوا ا

أو التي  يبتكر تعبرياً يالئم احلياة اجلديدة، ا

أنهم  يطمحون اإليه������ا، ويتطابق معه������ا. اأي ا

  )27(
أنف�ضهم يف موقع  التجديد«. وجدوا ا

ولكن من هم هوؤلء املتحولون املبدعون 

أولئك  الذين يرفع اأدوني�س من جانبهم؟ اإنهم ا

الذين اندفعوا بحمى ال�ضتحواذ على املواقع 

أدبياً،  العلي������ا يف الدولة العبا�ضي������ة �ضيا�ضياً وا
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وانت������زاع املبادرة من يد العرب امل�ضلمني عن 

طريق جعل الدين و�ضيلة للو�ضول اإىل الأجماد 

�ضالم. فاإتقان الدين  الفار�ضية التي ذوبها الإ

أ�ضا�ضياً ملن يروم مكانه يف  واللغة كان �رصطاً ا

الدولة؛ بل مل يدخ������ر الفر�س و�ضيلة تو�ضلهم 

دب والن�ضاء  اإىل غاياته������م اإل وظفوه������ا، كالأ

حلادية. وهك������ذا و�ضع اأدوني�س  والعقائد الإ

نف�ض������ه بعيداً ع������ن عي������ون املو�ضوعية، حني 

حول ال�ض������ذوذ اإىل قاع������دة، متلم�ضاً عوامل 

الت�ضوي������غ يف التح������ول نف�ض������ه، ل يف دوافعه 

الت������ي تغلفت بالدواعي  ودواعيه العن�رصية 

احل�ضاري������ة، وتوا�ضج������ت م������ع احلقد على 

أنه جملة  �ضالم فكراً وعقي������دة، من حيث ا الإ

دبي������ات املقد�ضة ال�ضاملة.  م������ن القواعد والأ

ولعل اإعجاب اأدوني�������س ب�ضعوبية اخلارجني 

دب والدين ه������و الذي دفعه  عل������ى اأ�ضول الأ

اإىل امتداح التيار الفني ال�ضعري الذي نادى 

به ال�ضعراء املنخرطون يف كتائب العداء. اإذ 

اأبطل هذا التيار –على حد تعبريه- »قيا�س 

دب عل������ى الدي������ن. اأبطل بتعبري  ال�ضع������ر والأ

أو  أنه اأ�ضل للمحاكاة ا آخ������ر القدمي من حيث ا ا

بط������ال النظر اإىل  من������وذج. ويت�ضمن هذا الإ

العامل من وجهة جديدة تعترب بحثاً م�ضتمراً، 

ن�ضان فيه اإل اأن يوؤ�ض�س بالفن �ضورة  لي�س لالإ

ن�ض������ان حيث يجد نف�ضه،  عن عامل يجدر بالإ

 لك������ن اأدوني�س مل يكلف 
)28(

ويتعرف عليه������ا«

نف�ضه عناء النظر اإىل مرحلة التجديد الثانية 

التي قاد لواءها ال�ضع������راء العرب من اأمثال 

اأبي مت������ام واملتنبي واملع������ري وغريهم، ممن 

اأحدثوا ث������ورة يف ال�ضياغ������ة ال�ضعرية ردحاً 

طوياًل من الزمن، وهذا التجاهل يرمي روؤية 

اأدوني�������س حول )التحول( بالته������ام وال�ضك، 

نه يح�رصها يف �ضع������راء وكتاب و�ضعوبيني  لأ

دون �ضواهم من املبدعني املجددين، واإن كان 

حيان اإىل  اأدوني�������س قد ا�ضطر يف بع�������س الأ

�ضادة باملجددين العرب. الإ

وليج������د املتمعن �ضعوب������ة يف الرد على 

دب على الدين.  التقول بقيا�س ال�ضع������ر والأ

فم������ن البدهيات املعروف������ة يف تاريخ ال�ضعر 

�ضالمي، وتكّون  أ�ضبقيته على الدين الإ العربي ا

قيمه الفنية واملعنوية يف اأرقى النماذج –وهي 

�ضالم. بل  املعلقات- قبل اأن ين�ض������ق فجر الإ

ن�ضتطيع الرتداد اإىل دور ال�ضعر الذي �ضبق 

�ضالم يف تر�ضيخ الكثري من اخلالل التي مل  الإ

خذ بها،  �ضالم، واإمنا دعا اإىل الأ يتنكر لها الإ

مل������ا تنطوي عليه من م������كارم الأخالق. ولعل 

أبو متام بقوله: هذا ما عناه ا
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ولول خالل �صنها ال�صعر ما درى

ب��ن��اة امل��ع��ايل كيف ت��وؤت��ى امل��ك��ارم

وا�ضتن������اداً اإىل ه������ذا الفه������م املنح������رف 

دب عامة  �ضالم������ي ب������الأ لعالق������ة الدي������ن الإ

أنه������ا عالقة  وال�ضع������ر خا�ض������ة، م������ن حيث ا

و�ضاية كما يرى اأدوني�س، جنده يتهم الذهن 

ن������ه ذهن  العرب������ي بال�ضكوني������ة املطلق������ة، لأ

اإتباعي متم�ضك بالنم������وذج الديني قدوة يف 

التفكري. ولهذا جنده يرمي العرب بالدونية 

واملنق�ضة، فهم عنده »�ضعب ل يقدر اأن يعي�س 

 ول يكتفي 
)29(

خ������رى« اإل باإبداع ال�ضعوب الأ

اأدوني�������س بهذا الفهم، واإمنا يتعداه اإىل و�ضم 

ال�ضع������ب العربي بال�ضت������الب الفكري، ويرى 

أو يقتب�س، فهو  أنه »حما�رص بني فعلني: يرث ا ا

�ضعب لي�س حياً يف احلا�رص، ولي�س له مكان 

)30(
يف امل�ضتقبل«.

وموق������ف اأدوني�س هذا من الفكر العربي 

تدح�ض������ه حقائ������ق التاري������خ. فالع������رب اأمة 

بداع ثمرات طيبة  مبدعة، ولهم يف �ضجرة الإ

وما ات������كاء اأوروبة على العقل العربي حينما 

كان������ت تتخبط يف عماء اجله������ل، اإل واحدة 

من هذه احلقائق الت������ي ل يظن اأن اأدوني�س 

أو يرثون  يجهله������ا. اأما اأن الع������رب يقتب�ضون ا

ن حركية احل�ضارات  يف الوقت احلا�رص فالأ

ية  ن�ضاني������ة تتطلب مثل هذا، اإذ ل ميكن لأ الإ

ح�ضارة اأن ترتق������ي اإذا انقطعت عن درو�س 

طار  أو ع������ن ن�ضق العي�������س يف الإ ما�ضيه������ا، ا

أية اأمة  ن�ضاين ال�ضام������ل؛ واإن ا احل�ض������اري الإ

من زمن تراجعها الفكري واحل�ضاري، لبد 

خرى ما يعينها على  اأن ت�ضتعري من الأم الأ

اللح������اق بركب املدني������ة، ول عيب اإذا ا�ضرتد 

الع������رب يف الوقت احلا�رص دينهم احل�ضاري 

من اأوروبة.

ولعل اإح�ضا�������س اأدوني�������س بخطورة هذا 

التجاه������ل و�ضدة التع�ضف ال������ذي مار�ضه هو 

ال������ذي اأوقعه يف متاه������ة التناق�س. فبعد اأن 

قال بتحّجر العق������ل العربي كخا�ضة ذهنية، 

نراه يرتد قائ������اًل: »لكن هذه اخل�ضائ�س –

خ�ضائ�س الذه������ن العربي التي تقدمت- ل 

تق������دم �ضورة عن بنية الذه������ن العربي ككل، 

واإمن������ا هي خ�ضائ�س الذهني������ة التي �ضادت 

احلياة العربي������ة ووجهتها. ولنقل اإنها ذهنية 

الفئ������ات التي كان������ت يف موق������ع ال�ضلطة، ل 

ذهني������ة املجتم������ع العربي بكامل������ه، بل على 

العك�س، كان يف هذا املجتمع ذهنية مقابلة، 

حت������اول اأن تفجر املجتمع اأطرا ومفاهيم يف 

)31(
اجتاه التحول«.
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اإن العطال������ة الفكرية التي يتحدث عنها 

اأدوني�������س من طبيعة الفئ������ات التي كانت يف 

موقع ال�ضلطة اإذاً، ولي�ضت �ضفة عامة للعقل 

العربي كما جند يف كثري من �رصوحه، وهذا 

أم������ر ل اجتهاد في������ه، فال�ضلطة التي تخ�ضى  ا

بداع، لبد اأن  على مواقعها من خماط������ر الإ

أف������كار تخدمها فال  ت�ضع������ى اإىل تثبيت قيم وا

ت�ضم������ح بتجاوزها. وهذا حت�ضيل حا�ضل يف 

كل زم������ان ومكان، ول ين�ضح������ب على عقلية 

ال�ضلطة العربية وحدها.

وعلى ما تقدم، ف������اإن تق�ضيم الرتاث اإىل 

ق�ضم������ني على طريقة اأدوني�������س: واحد ثابت 

متعطل، واآخر متح������رك متحول، ل يخ�ضع 

ن الق�ضايا  باأية �ض������ورة للمنطق العلم������ي، لأ

ن�ضاني������ة ل حتتم������ل مثل هذا  الفكري������ة والإ

احل�ض������م النهائي املطلق، الذي يفرت�س اإلغاء 

احلركة الجتماعي������ة والثقافية والتاريخية، 

ويدخل ما هو ن�ضبي م������ن الق�ضايا يف اإطار 

م������ا هو كلي، ولي�س بو�ض������ع اأي مفكر جمتهد 

اأن يج������زم يف مقولت������ه. فالثبات قد يتحول 

اإىل حرك������ة ح�ضب الظروف املهياأة، والتحول 

ق������د ي�ضبح ثابت������اً.. ولنا يف �ضع������راء الدعوة 

�ضالمية خ������ري �ضاهد؛ وكم م������ن ال�ضعراء  الإ

واملفكرين الذين نادوا باأفكار متحولة عادوا 

فنق�ضوه������ا باأنف�ضهم، اأو حتولوا عنها طوعاً 

نها اأ�ضبحت ثابتة. واأدوني�س  يف اجتاه جديد لأ

نف�ض������ه يف تقلباته ال�ضيا�ضي������ة والفكرية من 

قومي �ضوري متع�ضب اإىل قومي عربي، اإىل 

)حداثوي( تغريبي بره������ن على اأن ما يكون 

متح������ولً اليوم ي�ضبح ثابتاً غ������داً. ومن يعد 

اإىل تاريخ ال�ضعر العربي خا�ضة، يرتد حافل 

اجلعبة باأ�ضماء كثري من ال�ضعراء الذين حتولوا 

عن اأخالقيات املجتمع والدين، ثم عادوا اإىل 

التم�ضك من جديد بهذه الأخالقيات، كاأبي 

نوا�س الذي تاب بعد خالعة، واأبي العتاهية 

الذي زهد بعد جمون.

أرباب احلداثة  وملا كان اأدوني�س يف عرف ا

كرب، فقد فهموا اأن اأطروحته متثل  قطبها الأ

ا�ضتمراري������ة ال�رصاع ب������ني القدمي واجلديد، 

بني الرتاث واملعا�رصة بني ال�ضلفية واحلداثة. 

ولكنهم اأطبق������وا عيونهم ع������ن م�ضدر هذه 

الدع������وة الت������ي تطال������ب مبحاكم������ة الرتاث 

ممار�ضة وتنظرياً، بدءاً من وفاة النبي حممد 

�ضلى اهلل علي������ه و�ضلم، وهي حماكمة تعتمد 

احليثيات امل�ضتوردة امل�ضللة انبهاراً بالغرب، 

واأفكار بع�������س امل�ضت�رصقني ومن يدورون يف 
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حكام الف�ضفا�ضة  فلكهم، ممن يطلق������ون الأ

حكام  املتناق�ضة. ومن هذا املوقع –موقع الأ

املتناق�ض������ة- يك������رر اأدوني�������س اتهامه املعمم 

بعطالة الفكر العربي، ف������رياه ذهن الفردية 

التجريدية، والغيبي������ة املطلقة. وب�ضبب ذلك 

–وم������ن موقعه يف احلرك������ة ال�ضعرية العربية 

ممار�ضة وتنظرياً –ي�ضعى زاعماً اإىل الك�ضف 

عن �رص العداء الذي يكّنه العربي بعامة لكل 

ن�ضان  اإبداع، اعتقاداً منه ب������اأن ردود فعل الإ

بداع ه������ي الرتدد والت�ضكيك  العربي اإزاء الإ

والرف�س.

وعلى الرغم م������ن اأن هذا البت�ضار يبدو 

ب������داع العربي ميتلك من  �ضاعق������اً، اإل اأن الإ

أ�ضلحة الرد. فعلى مدى م�ضرية قرون  داخله ا

أو اإلغاء  بداع العرب������ي، مل جند تعطاًل ا من الإ

ية مرحلة من مراحل������ه. واإذا كان اأدوني�س  لأ

يفه������م اأن جم������رد الت�ضاوؤل ع������ن اأهداف ما 

أو  أو ال�ضك فيه، ا يطرح م������ن اإبداع جدي������د، ا

أو اأفراد  عرا�������س عنه من قب������ل جماعات ا الإ

ي������رون فيه حتدي������اً مل�ضاعره������م ومفاهيمهم 

للحياة؛ فاإن ه������ذا الفهم قا�رص، بدليل تقبل 

بداعية املتعاقبة  الذهن العربي احلركات الإ

ث������ورات ومدار�س، بدءاً م������ن الثورة ال�ضعرية 

أل������وف، وم������روراً بالثورة  العبا�ضي������ة على املا

الرومان�ضي������ة عل������ى الكال�ضيكي������ة، والث������ورة 

الواقعية اجلديدة على الرومان�ضية، وانتهاء 

مبحاولة التجديد التي اأبرزت على ال�ضاحة 

ال�ضعرية الق�ضي������دة املعا�رصة، وما ا�ضتتبعها 

من جه������ود اأن�ضار )ق�ضي������دة النر( لتحقيق 

دبي������ة. ولو كان  ح�ضوره������م على ال�ضاحة الأ

العقل العربي يرف�س ويلغي، لتوقفت م�ضرية 

وىل، وملا  بداع ال�ضع������ري عند اجلاهلية الأ الإ

و�ضل ال�ضعر العرب������ي اإىل ما و�ضل اإليه، وملا 

كان ل������كل مرحلة اأن�ضاره������ا ومريدوها، وملا 

بداعية املت�ضارعة على  تعاي�ضت الأمناط الإ

اأر�ضي������ة اجتماعية واحدة. واإذا كان اأدوني�س 

يفه������م ال�������رصاع بني الق������دمي واجلديد على 

أ�ضا�������س مع������اداة العربي لكل ما ه������و اإبداع،  ا

ب������داع نف�ضها، هذه  فاإن������ه يتجاهل حركية الإ

احلركية الت������ي تفرت�س �ضمناً، �رصاعاً يكون 

كر فاعلية وح�ضوراً  ب������داع الأ فيه البقاء لالإ

وتاأثرياً �ضكاًل وم�ضموناً. ول ميكن اأن مي�ضي 

بن������ا الظن بعيداً اإىل احل������د الذي نغّيب فيه 

ننا جتاوزناها  جميع الق�ضائد اجلاهلي������ة لأ

أبا متام  أو تغّيب فيه املتنبي واملعري وا زمنياً، ا

ن املعا�رصة ل تعني  وغريهم مم������ن �ضبقوا، لأ
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رف�س اإب������داع من �ضبق. ومن ه������ذا املنظور 

انطلق اأجدادنا؛ فعلى الرغم من كل ما اأثري 

حول ب�ضار واأبي نوا�س واملتنبي واملعري واأبي 

متام وغريهم من �ض������ك وت�ضكيك واعرتا�س 

بداع، ومل  واإدانة، فاإن هوؤلء مل يتوقفوا عن الإ

نهم قال������وا �ضعراً غري ماألوف. وما  يعاقبوا لأ

بداع يف جوه������ره يعني خلقاً م�ضتمراً  دام الإ

ن�ضانية، وما  ح�ضب احلاجات احل�ضارية والإ

دام العربي يتطور ويرتقي، ويعاد تكوينه من 

�ضورة اإىل اأخرى، فاإن من الظلم واحليف اأن 

جنعل عقله معطى ثابتاً قائماً على الت�ضكيك 

ورف�س كل اإبداع.

ولعل و�ضم العقل العربي مبي�ضم العطالة 

ه������و ال������ذي دف������ع اأدوني�س اإىل نق������د الرتاث 

باأ�ضلح������ة منهجي������ة م������ن داخل������ه ولي�س من 

خارجه، ويعن������ي بذلك نق������د العقل الرتاثي 

نف�ض������ه بنف�ضه. وحتقيقاً له������ذه الدعوة نراه 

ينق������د الثابت منه بو�ضاط������ة املتحول، في�ضع 

الت�ضوف اإزاء العتزال واملجاز اإزاء الت�ضبيه، 

واملث������ايل اإزاء العقل������ي. ومثل ه������ذه الدعوة 

تف�ضح من غري ما تخطيط من اأدوني�س عن 

أوله������ا تاأكيد ما ذهبنا  جملة من املعطيات: ا

من������اط العقلية والفكرية  اإليه من تعاي�س الأ

املت�ضاربة، وهي اأمن������اط –على الرغم مما 

أ�ض������كال ال�رصاع- �ضاهمت  تنطوي عليه من ا

يف اإثراء العقل العرب������ي وتطوره ل ا�ضتالبة 

وتعطيل������ه. وثانيها: عدم انت�ضار طرف على 

دوني�ضي  اآخر يف هذا ال�������رصاع. وباملعنى الأ

بقاء ال�رصاع قائماً بني الثابت واملتحول، وهو 

فكار لي�س اإل.واإذا كان  �رصاع من نوع حوار الأ

اأدوني�س يجزئ ال������رتاث، ويحاكم طرفاً منه 

بط������رف اآخر، فاإنه يق������ع يف تناق�س وا�ضح. 

فه������و حني ينت�رص للت�ض������وف على العتزال، 

وينت�رص للغ������ة املجاز على لغة الت�ضبيه، فاإنه 

يرف�������س جزءاً من الرتاث، ب������ل اإنه يقف يف 

هذا احلال يف خندق الذهن العربي املتحجر 

الذي يعادي ويرف�س وي�ضكك. ومن هنا فاإن 

حماكمة الرتاث بالرتاث نف�ضه، لن تف�ضي اإىل 

نتائج ترتقي بالعق������ل، اإذ اإن كل نقد للرتاث 

من داخله ه������و تكرار لهذا ال������رتاث، واإذا مل 

هواء واخللفيات  يتجرد ناق������د الرتاث من الأ

ف������اإن معظم معطي������ات ال������رتاث –وفق هذا 

املقيا�س- تبدو قابل������ة للنقد واملحاكمة دون 

أو  مامية ا أو الإ ا�ضتثن������اء. فلي�ضت ال�ضوفي������ة ا
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أ�ضلح������ة لنقد الرتاث كما  أو املثالبة ا املج������از ا

يتوهم اأدوني�س، واإمنا هي من �ضميم الرتاث 

دبي. �ضالمي والأ الإ

وحم�ضل������ة ما ميكن اأن ي�ض������ع عليه املرء 

أنه مل يخل�س  يديه يف معاجلة موقف اأدوني�س، ا

ملا وطد العزم على الدف������اع عنه من اأفكار، 

مم������ا اأوقعه يف �رصك ا�ضطراب املنهج ب�ضبب 

حكام بتع�ضف و�ضطط  جنوح������ه اإىل انتقاء الأ

�ضلوب  حيان. ومثل ه������ذا الأ يف كث������ري من الأ

النتقائي النحيازي امل�ضطرب، دفع اأدوني�س 

أف������كاره ال�ضابقة، حني  اإىل التمل�������س من كل ا

رد �رصاحة على م������ن اتهموه برف�س الرتاث 

عامة وال�ضع������ري خا�ضة رف�ضاً مطلقاً قائاًل 

ع������ن نف�ضه: »اإن �ضاعراً ي�رصف ع�رص �ضنوات 

يف درا�ضة ما�ضين������ا ال�ضعري العربي ويقومه 

بنظ������رة جديدة، ويقدم������ه اإىل القارئ ب�ضوء 

أنه يرف�س  هذه النظرة، لميكن اأن يقال عنه ا

املا�ضي رف�ضاً تاماً. اأما الذين ي�رصون على 

أتوجه اإليهم  اإ�ضاعة ه������ذا القول، فاأكتفي اأن ا

برج������اء حار، هو اأن يقروؤوا قبل اأن يحكموا. 

اإن رف�س املا�ضي رف�ضاً تاماً لميكن اأن يقال 

عن اأي اإن�ضان مهما بلغت درجة رف�ضه، ذلك 

اأن رف�س املا�ضي رف�ضاً تاماً عبارة متناق�ضة 

 )32(
جوهرياً عدا اأن ذلك م�ضتحيل«.

وهك������ذا يع������ود اأدوني�س م������ن جديد اإىل 

اأح�ضان الرتاث، بعد اأن اأعيته حيل اللتفاف 

عليه، ف������رناه يطال������ب ال�ضاع������ر اجلديد –

اعتماداً عل������ى النتقائية- بتج������اوز الرتاث 

ال������ذي ل يحمل تطلع������ات م�ضتقبلية، ويدعو 

اإىل التفاعل مع اأ�ضوات املا�ضي »التي تعانق 

امل�ضتقب������ل، فيما كانت تعانق حا�رصها وتعرب 

أبداً  �ضوات مفتوح������ة ا عن������ه؛ فمثل ه������ذه الأ

أننا ل نقدر  للحوار والنمو والفع������ل، بحيث ا

يف فكرنا وحياتنا اليوم اإل اأن نتالقى ونفيد 

منه������ا ونتفاعل معها، ويف هذا املجرى الذي 

بداع يف اجتاه امل�ضتقبل، ن�ضبح  يحفره نهر الإ

)33(
أبدية«. كمن ي�ضري يف هذا املجرى بفتوة ا

وان�ضجاماً من اأدوني�س مع الرتاث –على 

غري عادته- جنده يق������ر ب�ضعوبة النف�ضال 

عنه، كما جنده يعرتف بحيويته وتنوع قواه، 

وهو اع������رتاف ين�ض������ف مقول������ة التحول من 

أ�ضا�ضه������ا، فال�ضاعر يف نظ������ر اأدوني�س »يظل  ا

�ضمن تراثه مرتبطاً به، واإن كان غري من�ضجم 

أو متناق�ضاً معها.  م������ع معطياته التقليدي������ة ا

فلي�������س الرتاث احل������ي خيطاً وحي������د اللون، 

اأو �ضوت������اً يكرر نف�ضه، ب������ل هو قوى متنوعة 

 وهذا 
)34(

ومتناق�ضة تنوع احلياة وتناق�ضها«
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ال������راأي يعك�س احلالة ال�ضحيحة للتعامل مع 

ال������رتاث، ذلك اأن املوق������ف العدمي ل ميكن 

اأن يك������ون متما�ضكاً واقعي������اً ومنطقياً »وهذا 

ما ن�ضهده يف احلالة الت������ي ميثلها اأدوني�س. 

آراء ت�ضكل نقي�ضاً  فنحن نواجه يف كتابات������ه ا

بداع،  �ضا�ضي������ة ح������ول الإ لوجه������ة نظ������ره الأ

ولكنها قب������ل اأن متثل يف هذا ال�ضياق موقفاً 

أنها مقحمة اإقحاماً  هام�ضي������اً يخال للباحث ا

يف املت������ون والن�ضو�س، فاإنه������ا جت�ضد وجهاً 

هام������اً م������ن ال�ضطراب املنهج������ي يف تفكري 

اأدوني�س خا�ض������ة، ويف تفكري معظم املثقفني 

 وميكن تف�ضري هذا اخللط 
)35(

العرب بعامة«

ب������اأن اأدوني�س ل يريد التفري������ط ل بالرتاث 

بداع »اأما وجها هذا املوقف الثنان،  ول بالإ

بداع. ولكن  فيتمثالن يف اأخ������ذه بالرتاث والإ

أنهما يج�ضدان م�ضتويني  بع������د الت�ضديد على ا

)36(
متابينني متناق�ضني اإطالقاً«.

❁    ❁    ❁

دب  لق������د تعام������ل املفك������رون ونق������اد الأ

وال�ضع������راء مع الرتاث تعاماًل متبايناً، فمنهم 

أو اإعجاباً، ومنهم من  من تع�ضب له تقدي�ضاً ا

أنه من اأهم عوامل  نظر اإليه بعني ال�ضبهة على ا

التخلف، فنادى بثقافة م�ضتوردة جديدة بغية 

الولوج اإىل عامل املعا�رصة باقتدار: ومنهم من 

وقف موقفاً معتدلً موؤمناً ب�رصورة التفاعل 

الفكري بني اإيجابي������ات املا�ضي، واإيجابيات 

احلا�رص الذي تفر�ض������ه عوامل املثاقفة بني 

ال�ضعوب.

ومل نعدم اأن جند هن������ا وهناك ا�ضطراباً 

أو نفياً لقيم الرتاث، وهو  راء اإق������راراً ا
يف الآ

ا�ضطراب ناجت عن حالة التخبط التي مازال 

يحياها بع�س املثقفني العرب الذين ي�ضعون 

أ�������رص املا�ضي، جتاوزاً لعقد  اإىل الفكاك من ا

الق�ضور احل�ضاري التي ي�ضتنبطونها، ثم ل 

يلبث������ون اأن يقعوا من جدي������د اأ�رصى الرتاث، 

يحا�رصهم ببحاره الزاخرة عطاء واإبداعاً.

اإن الواقع املو�ضوع������ي ي�ضري –كما مل�ضنا 

يف مواقف النقاد وال�ضعراء على اختالفها- 

اإىل تعمقه������م يف ال������رتاث. ول غراب������ة بع������د 

أنف�ضهم ي�ضتعريون من قيم  ذلك اإذا وج������دوا ا

هذا ال������رتاث، وينهلون من م������وارده الدينية 

والتاريخية والفكري������ة وال�ضعرية؛ ول ميكن 

اأن يقلل من �ض������اأن ح�ضور الرتاث يف ال�ضعر 

أنهم  العربي املعا�رص ادع������اء بع�س املدعني ا

أداروا له ظهورهم.  انقطعوا عن املا�ض������ي، وا

اإذ لي�������س بو�ض������ع اأي منهم اأن ينك������ر اأن هذا 

أركان������ه تتوطد بعد  ال�ضع������ر ال������ذي ب������داأت ا

احل������رب العاملية الثاني������ة، ي�ض������كل امتداداً 

حلركات ال�ضع������ر العربي التجديدية، وياأخذ 

ببع�س معطياته������ا، وي�ضيف اإليها، واأن هذا 

ال�ضعر قد لقى –كما لقت تلك احلركات- 
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م������ن عنت اخل�ضوم ال�ضيء الكثري، مما اأعاد 

�ضورة ال�������رصاع بني قدمي ال�ضع������ر وجديده 

كظاهرة تراثي������ة لفته للنظر، انتظمت فيها 

تل������ك احلركات، وهي تواج������ه باحلجج التي 

تكاد تت�ضابه حج������ج اخل�ضوم املتكررة، رغم 

زمنة والع�ضور. اختالف الأ

ر�صائل ال�صياب �ص80، بدر �صاكر ال�صياب، جمع وتقدمي )كذا( ماجد ال�صامرائي، بريوت، دار الطليعة ط1، 1975   -1

�صل: يف نف�ص الوقت الذي ن�صتفيد فيه..   ويف الأ

ر�صائل ال�صياب �ص83-82.  -2

داب البريوتية �ص5، العدد 57، اآب1966. جملة الآ  -3

نف�صه �ص5.  -4

داب البريوتية �ص5، العدد57، اآب، 1966. جملة الآ  -5

نف�صه �ص6.  -6

داب البريوتية �ص6، العدد 57، اآب 1966. جملة الآ  -7

نف�صه �ص6.  -8

نف�صه �ص7.  -9

داب البريوتية �ص8، العدد 57، اآب 1966. 10- جملة الآ

�صل يف �صعر وقوة و�صخامة عنرتة.. وتعرف على )اأبو( زيد.. 11- نف�صه �ص9 ويف الأ

�صل �صعراء ال�صعاليك. داب البريوتية �ص9، العدد 57، اآب 1966 ويف الأ 12- جملة الآ

ــة نوفل، ط1،  ــدة، بريوت، موؤ�ص�ص ــص42-43، عبد احلميد جي ــي املعا�صر � ــر العرب ــدة يف ال�صع ــات اجلدي 13- الجتاه

.1980

�صل )ومبا( اأن امل�صيح مل ي�صع كتاباً، فاإن.. 14- جملة مواقف �ص74، العدد10، 1968. ويف الأ

15- الجتاهات اجلديدة يف ال�صعر العربي املعا�صر �ص50.

16- نف�صه �ص50.

عرجي يف كتابه ال�صراع بني القدمي واجلديد، ورجاء النقا�ص يف كتابه اأ�صوات  17- من هوؤلء الدار�صني حممد ح�صني الأ

غا�صبة وعز الدين اإ�صماعيل يف كتابه ال�صعر العربي املعا�صر )ق�صاياه وظواهره الفنية واملعنوية(.

ــع العدو، مما حدا باحتاد الكتاب  ــر غرناطة، واإ�صداره بياناً فيه يدعو اإىل التطبيع م ــذا بعد ح�صور اأدوني�ص موؤمت ــاء ه 18- ج

العرب يف �صورية اإىل ف�صله.

الهوام�ش
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جملة �صعر �ص92، العدد 15، 1960.  -19

20- نف�صه �ص5.

21- بنية الق�صيدة الق�صرية يف �صعر اأدوني�ص �ص16، علي ال�صرع، دم�صق من�صورات احتاد الكتاب العرب، 1987.

22- فاحتة لنهايات القرن �ص60-61، اأدوني�ص، بريوت، دار العودة، ط1، 1980.

23- جملة �صعر )الفتتاحية( العددان 32-31، 1964.

ــروح احلداثة، جهاد  �صول البحث العلمي ول ــة لأ دوني�ص �صدم ــص292، �صدمة احلداثة لأ ــر العربي، � ــة الفك 24- جمل

فا�صل، العدد الثاين، متوز –اآب 1978.

25- �صدمة احلداثة �ص72.

26- الثابت واملتحول �ص11.

27- �صدمة احلداثة �ص11.

28- نف�صه �ص11.

29- �صدمة احلداثة �ص226.

30- نف�صه �ص227.

�صل )والتي( تقدمت.. 31- �صدمة احلداثة �ص31. ويف الأ

32- �صدمة احلداثة �ص127.

33- نف�صه �ص60.

34- نف�صه �ص45.

35- من الرتاث اإىل الثورة 778/1.

36- نف�صه 778/1.
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تتبادل ال������دول عرب الع�سور الر�سائل املتنوع������ة واملتعددة فيما بينها وقد 

قدم وال������دول املجاورة لها: م�������ر باإقليميها  أر�س������ت دول امل�������رق العربي الأ ا

آ�سور وحتي وميتاين قواعد العالقات  ال�سعيد والدلتا وكنعان واآمورو وبابل وا

الدولية ونظام تبادل الر�سائل فيما بني الدول. 

ث������ار ب�»ر�سائل العمارنة« هي  ونظ������ن اأن الر�سائل املو�سوفة عند علماء الآ

اأح�سن واأكمل اأمنوذجاً على ذلك. وهي مو�سوع بحثنا هذا.

ثار واملتاحف �ضابقًا. اآثاري ومدير عام الآ

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

ر�سائل العمارنة وجتلياتها 

يف تاريخنا املعا�رص

❁
د. علي �أبو ع�ساف



ر�سائل العمارنة وجتلياتها يف تاريخنا املعا�رص

الث��اين  1222009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

  ر�سائ������ل �لعمارن������ة هي ن�سب������ة �إىل تل 

�لعمارنة يف �سعيد م�������ر. و�لعمارنة ن�سبة 

�إىل قبيلة بن������ي عمر�ن �لذي يقع �لتل د�خل 

مر�بعه������ا ومنتجعاته������ا. وهو يدث������ر �أطالل 

عا�سم������ة �ملل������ك �أمنوف�������س �لر�ب������ع 1353-

1336ق. م �أي �أخنات������ون )� خ ت. �ل ت������� ن 

. و�سيدت على 
)1(
آتون = �روق)طلع������ة( �لرب �

�ل�سف������ة �ل�رقية لنهر �لني������ل وتبعد 312كم 

�إىل �جلنوب من �لقاهرة. يف �لعام �خلام�س 

أد�ر هذ� �مللك ظهره  حلك������م �أمنوف�س �لر�بع �

آم������ون �إله �خل�سب  لعب������ادة وتقدي�س �لرب �

ورحل ع������ن طيبة عا�سمة م�������ر وقتذ�ك. 

و�بد �ملعمارية  �ملدينة �خلالدة �لتي تزينها �لأ

�ملهيبة ومنها �ملعابد �لتي يق�سدها �ملوؤمنون 

لهة �لت������ي �ستنعم  للتب������ارك وك�س������ب ر�سا �لآ

عليهم بالرخاء ورغد �لعي�س. فحلَّ ونزل يف 

بقعة خ�سبة بعيدة عن طيبة وربها �آمون، لي�س 

فيها عم������ر�ن. وبنى لنف�س������ه مدينة جديدة 

آتون( يف حو�س �لنيل  أ�سماها )�روق �لرب � �

�خل�سيب، حدد حميطه������ا بو�ساطة �أن�ساب 

متقنة جميل������ة عديدة نق�س������ت فيها �جلمل 

أ�سباب  و�ملف������رد�ت �لتي حتك������ي �سيئاً ع������ن �

أ�سماء  �لرحيل �إىل هذه �لبقع������ة وعمر�نها و�

البنائني واملباين الت������ي �ضتقام داخلها ومنها 

آتون بطول 1500م وو�ضف باأنه  معبد الرب ا

آت������ون( يف و�ضط املدينة وبقربه  )بيت تهليل ا

دارة الذي اأطلق علي������ه ا�ضم )يهلل  ق�������رص الإ

تون( و�ضميت اأجنحت������ه وقاعاته )اأخناتون  لآ

آتون الكبرية وظالل �ضم�س  تون وقاعة ا يهلل لآ

( اأما ق�رص 
)2(

آتون وهو احلرم مرية مرييت ا الأ

ال�ضكن فقد �ضي������د على �ضفة فرع من النهر 

اإىل ال�رصق من املعب������د وفيه دار املحفوظات 

امللكي������ة اأي اخلا�ضة باملل������ك حيث عر على 

الر�ضائل مو�ضوع بحثنا هذا. 

رباب  مل ير�س اأمنوف�س الرابع عن تعدد الأ

و�ضل������وك كهنة ال������رب اآمون الذي������ن فر�ضوا 

عل������ى النا�س منا�ضك وتعاليم تقود اإىل حفظ 

تباع  مكانته������م و�ضلطاتهم وهيبته������م عند الأ

بعيدة عن جوهر تعاليم وعبادة ديانة الربني 

اآمون وم������وت ذات املنا�ضك ال�ضهلة الب�ضيطة 

التي ليتطل������ب تنفيذها والتقيد بها �ضلوكية 

أو تعيقهم عن ال�ضعي يف  �ضديدة تبعد النا�س ا

�ضبيل ك�ضب رزقهم. 

أ�ض�س ه������ذا امللك لنف�ض������ه مذهباً  لق������د ا

دينياً جديداً يق�ض������ي بعبادة وتقدي�س الرب 

آتون وحده وه������و رب ال�ضم�س امل�رصقة التي  ا
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يراها كل اإن�ضان ينعم بنورها ودفئها وينتظر 

�رصوقها كل �ضباح. 

يف احلق مل يكن هذا املذهب اجلديد هو 

وحده الذي فنت لب اأخناتون ودفعه اإىل تاأ�ضي�س 

رباب يف  مذهب التوحيد اأي توحيد جممع الأ

آتون. اإمنا كانت  عب������ادة رب واحد هو الرب ا

هناك مفاتن اأخ������رى �ضيا�ضية عاملية حوارية 

دل������ت على حنكت������ه وفطنت������ه باتباعه خلط 

والده ال�ضيا�ضي اجلديد يف التعامل مع ملوك 

بالد ال�ض������ام والرافدين وامليتانيني واحلثيني 

واإقام������ة عالق������ات حوارية معه������م بدلً من 

ت�ضوية اخلالفات والختالفات والطموحات 

التو�ضعية عن طريق �ضن احلروب والغزوات 

الذي �ضلكه حكام ذاك الزمان وعرب مراحل 

عدة من تاريخنا القدمي. 

ويتجلى هذا ال�ضلوك املتميز والفذ الذي 

�ضار عليه والده يف الر�ضائل امل�ضطرة باخلط 

أو كما هو معروف  كدية ا امل�ضماري وباللغة الأ

كادي������ة والتي ك�ضفت  باللغ������ة البابلية ابنة الأ

أملانية انتدبته������ا جمعية ال�رصق  عليه������ا بعثة ا

وعمل������ت يف ت������ل العمارنة من ع������ام 1907-

ف������راد كانوا قد  1918علم������اً ب������اأن بع�س الأ

نب�ضوا اأي�ضاً عدة ر�ضائل من املوقع ذاته ومن 

وىل للر�ضائل تبني اأن معظمها يعود  القراءة الأ

اإىل ع�رص اأمنوف�س الثالث 1402-1364والد 

اأخناتون الذي يعود اإلي������ه الف�ضل يف اإر�ضاء 

قواع������د العالق������ات ال�ضلمي������ة التحاورية مع 

اجلوار يف امل�رصق ونبذ احلروب والغزوات. 

أنه هو املحر�س لولده اأخناتون  زد على ذلك ا

على �ضلوك عبادة التوحيد. 

�ضم املكتب ال������ذي حفظت فيه الر�ضائل 

أم������راء كنعان واآمورو  أر�ضلها ا املكاتي������ب التي ا

�ضوريني  ومل������وك احلثي������ني وامليتاني������ني والآ

والبابليني /الك�ضي������ني/ اإىل امللكني اأمنوف�س 

الثالث والرابع خالل القرن الرابع ع�رص ق.م 

جوبة عليها وقد �ضطرت جميعها  وكذلك الأ

باللغة البابلية اللغة العاملية وقتذاك با�ضتثناء 

ر�ضال������ة واحدة �ُضط������رت باحلورية ور�ضالتني 

باحلثية. 

لقد كان ت�ضطري ه������ذه الر�ضائل بالبابلية 

أي�ضاً  ه������و الذي اأده�س الباحث������ني لوجودها ا

أر�������س اخلط الهريوكليفي فاإذن هي ذات  يف ا

مغزى كبري واأهمية ا�ضتثنائية �ُضطرت الر�ضائل 

�ضورية  �ضوري بالآ أر�ضلت من البالط الآ التي ا

والب������الط الك�ض������ي بالبابلي������ة اللتان متثالن 

كدي������ة يف مراحلها املتطورة بينما �ُضطرت  الأ
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أر�ضلت من اململكة امليتانية  التي ا

بلغة اأكدية ولكن باأ�ضلوب وتفكري 

ميتاين ومثلها يف ذلك مثل تلك 

أر�ضلها مل������وك احلثيني.  الت������ي ا

وباملقاب������ل فقد �ضيغت الر�ضائل 

أم������راء وم�ضايخ  أر�ضله������ا ا الت������ي ا

كنع������ان واآمورو وكذل������ك اأجوبة 

الفرعون������ني اأمنوف�������س الثال������ث 

والرابع عل������ى الر�ضائل جميعها 

بلغة كنعانية متميزة عن البابلية 

الظاهرة  هذه  فكانت  �ضورية  الآ

أنظ������ار الباحثني يف علم  حمط ا

طويلة  اأوقاتاً  فكر�ض������وا  اللغات 

بحاث  يف درا�ضته������ا ثم ن�������رص الأ

الطويل������ة واملعمق������ة عنه������ا من 

حيث ال�������رصف والنحو واملعاين 

دبية.  وقيمتها الأ

لي�س هذا وح�ضب ب������ل ترجمت الر�ضائل 

اإىل العدي������د م������ن لغ������ات العامل م������ع التنويه 

بدوره������ا يف املرا�ضالت العاملي������ة ويف تعبئة 

�ضفحات بي�ض������اء من تاريخ املنطقة اأي ملء 

ال�ضفحات الناق�ضة يف تاريخها ويف قيمتها 

دبية واللغوية.  الأ

حتتل ر�ضائل م�ضاي������خ كنعان اإىل البالط 

خناتوين حي������زاً وا�ضعاً زمانياً  منوف�ضي الأ الأ

�ضارة  ر�ضيف ومما جتدر الإ ومكانياً يف ذاك الأ

أو الُرقم هي م�ضوهة  اإليه اأن معظم اللوحات ا

ولكن بدرجات متفاوتة. ت�ضويه تام اأو عادي 

أية حال �ضمحت حالة الرقم  أو و�ضط. وعلى ا ا

أو  للباحثني باإمتام بع�س املفردات اأو اجلمل ا

الن�س ح�ضبما ميتل������ك كل باحث من نا�ضية 

آرامية وكنعانية  لغات بالدنا القدمية اأكدية وا
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وعربية، ومقدرته التاريخية يف تاأويل وتف�ضري 

مور مل تكن التاأويالت  حداث. وبطبيعة الأ الأ

مور. وال�ضيء  والتف�ضريات متطابقة يف كل الأ

الذي ل خالف فيه هو اأهمية هذه الر�ضائل 

يف اإلقاء ال�ضوء على عالقات كنعان واآمورو 

مب�رص. 

 من املعلوم اأن بالد ال�ضام اجلنوبية كانت 

يف ع�رص العمارنة حتت النفوذ امل�رصي فقد 

كانت مق�ضمة اإىل وليت������ني: �ضمالية وا�ضمها 

ن كامد  أوّفه ومقرها يف كوميدو التي هي الآ ا

الل������وز يف البق������اع، وجنوبي������ة وا�ضمها كنعان 

ومقره������ا غزة. يدي������ر كل ولية وايل م�رصي 

من  أوالع�ضائر. يحفظ الأ يعاونه �ضيوخ املدن ا

يف كل ولية قوات ع�ضكرية م�رصية وحملية. 

ولع������ل فيما �ضاأ�ضت�ضهد به من ر�ضائل تو�ضيح 

مور عديدة ميكن اإ�ضقاطها على اأو�ضاعنا  لأ

احلا�رصة. 

تتعلق الر�ضائل ب�ضكل رئي�ضي باخلالفات 

بني �ضي������وخ الع�ضائر وتناف�ضه������م يف التو�ضع 

خ������ر وعدم قدرتهم  الواح������د على ح�ضاب الآ

على حتقيق امل�ضاحلة فيما بينهم والتالقي 

ه������داف وال�ضلطة.  عل������ى فك������رة توحي������د الأ

 AO7095 وفيما يل������ي ترجمة للر�ضالة رقم

أنْتا  : »اإىل ا
)3(

املحفوظ������ة يف متح������ف اللوف������ر

رودا �ضي������خ مدين������ة اأك�ضف ق������ْل: هذه رغبة 

املل������ك: انظر ! هذا الرقي������م اأمرت اأن ي�ضلم 

تي: اح������ذر! عليك الهتمام  ل������ك ليبلغك الآ

أر�ضل امللك  بالقرية امللكية الت������ي اأنت فيها. ا

حنا بن مايا ريَّا، قائم مقام امللك يف كناخي 

)كنع������ان( اإليك. اأذعن ملا يقول������ه لك ونفذه 

حتى ليعتربك املل������ك فاجراً ا�ضغ لكل كلمة 

يقولها لك واعمل بها انتبه. انتبه. ولتهمل. 

عليك اأن تق������دم اإىل قوات الفظاظي امللكية 

كميات وافرة من الطع������ام ونبيذ وحاجيات 

اأخرى جهزه������ا. انتبه ق������د ي�ضتدعيك على 

أع������داء امللك اعلم اأن  عجل. ويقطع روؤو�س ا

امللك بخري، كال�ضم�������س يف ال�ضماء. ع�ضاكره 

وجنوده اأي�ضاً بخري«. 

ه������ذا اأمنوذج من ر�ضائ������ل امللك امل�رصي 

أتباع������ه يف كنعان الت������ي حتوي تعليماته  اإىل ا

لهم. فهو ليخاطب التابع مبا�رصة بل يطلب 

اإىل مبعوث������ه اأن يقوم به������ذه املهمة. وما اأكر 

خرى  مبعوثي الدول العظم������ى اإىل الدول الأ

أ�ضلوب  أيامنا هذه وكل ح�ضب مهمته. اإذن ا يف ا

اإيف������اد املبعوثني قدمي �ضار عليه اأي�ضاً ملوك 

ال�رصق القدمي. ويف هذه الر�ضالة ي�ضف امللك 
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أو الع�ضرية  امل�رصي تابعه باأنه �ضي������خ املدينة ا

واإن كان لقب������ه املحلي مل������كاً! فهو ملك على 

ع�ضريته وتابع للمل������ك امل�رصي الذي يتخذه 

ه������و وغ������ريه �ضنائع يف حروب������ه. وهنا يجب 

أي�ضاً  القول اإن ه������ذه الفكرة كانت �ضائ������دة ا

يف ع�ضور ال�رصق القدمي التاريخية فالكبار 

يخاطب������ون ال�ضغار باألق������اب ي�ضعوها لهم. 

ول�ضت اأدري كي������ف تخاطب الدول العظمى 

أمل  حوال. ا ال������دول ال�ضغرية يف مثل ه������ذه الأ

مريكية الرئي�س الراحل  دارة الأ تخاط������ب الإ

عرفات بلقب رئي�������س جمموعة ولي�س رئي�س 

دولة. 

دعنا من هذا ونعود اإىل الر�ضالة. يحذر 

�ضاءة اإىل  املبعوث ال�ضيخ ويوؤنبه اإذا بادر يف الإ

ه  أوامر واليه. عندها يعدَّ امللك ومت������رد على ا

امللك فاجراً ومتنكراً للعهود واملواثيق ورمبا 

أو  كان يعن������ي الفرعون بكلمة فاجراً اإرهابي ا

رهاب كما هو متداول  قل داعماً لالإ عل������ى الأ

أيامن������ا هذه. فالفك������رة مل تتغري واإن تغري  يف ا

داعيها!والويل والثب������ور لل�ضيخ الذي ليزود 

الق������وات مبا حتتاج������ه م������ن زاد وحاجيات 

يومية فيمنع عنه عائد البرتول )عفواً( عائد 

م�ضادره القت�ضادي������ة املعي�ضية فهي بعهدة 

أنه������ا تتمركز عنده للدفاع  قوات������ه التي ُزعم ا

عنه!!وتاأمني ام������دادات القمح مل�رص ح�ضب 

جملة)عليك الهتم������ام بالقرية امللكية(وهي 

قرية زراعية كما �ضنبينه لحقاً. 

وعل������ى التابع اأن يدرك كما ن�ضتنتجه من 

خامتة الر�ضال������ة اأن �ضيده بخري وهو يف عز 

قوته و�ضالبته وجنوده ومرتزقته على اأهبة 

ي طارئ والدفاع عن م�ضاحله  ال�ضتعداد لأ

التي يحددها هو من غ������ري اأخذ راأي اأحد!! 

فعلى التابع اأن يبقى على يقظة تامة واإ�ضغاء 

وامر �ضيده امللك.  لأ

وبالعودة اإىل الر�ضالة جند اأن ا�ضم ناقلها 

)خن������ي( هو كنع������اين يعمل يف ب������الط امللك 

واإن ا�ض������م �ضيخ القبيلة مركب من ا�ضم الرب 

)انتار( والفع������ل وّد يدل هذا الواقع على اأن 

عالقة م�������رص ببالد ال�ض������ام اجلنوبية كانت 

اأف�ضل ماتك������ون عليه العالقات بني اجلوار. 

ي�ضتخدم الفرعون كنعانيني يف اإدارته. ويوكل 

اإىل اآخرين مهام خا�ضة كمبعوثني واإن كانوا 

أو �ضوري؟ح�ضب جغرافية  من اأ�ضل لبن������اين ا

الع�رص. اأما مدينة اك�ضف فهي على ال�ضاحل 

جنوب������ي عكا. مرك������ز م�ضيخ������ة معروفة يف 

كنعان. 
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بعد هذه الر�ضالة التي اخرتناها من دار 

حمفوظات عا�ضمة اأخنات������ون والتي تعرفنا 

من خاللها على طبيعة العالقات بني ملوك 

أتباعهم من م�ضايخ القبائل يف بالد  م�������رص وا

ال�ض������ام اجلنوبية وح�������رصاً يف كنعان، نتناول 

يف البح������ث ر�ضالة اأخرى يفيدن������ا حمتواها 

بالتعرف على طبيعة العالقات بني امل�ضيخات 

دارة امل�رصية يف  الكنعاني������ة ذاته������ا ودور الإ

تنظيم هذه العالقات واحلفاظ عليها خدمة 

مل�ضاحله������ا وت�ضوية النزاعات بني امل�ضيخات 

ح�ضب هواها. 

حتم������ل الر�ضال������ة رق������م متح������ف اللوفر

�ضم�ض������ي  اإىل  وترجمته������ا:   AO07096

ومعب������ودي اأقول: هك������ذا يتكلم �ض������ووردات 

ر�س  خادمك، خادم املل������ك، وغبار نعليه والأ

التي تدو�س عليها. اأمام قدمي امللك، �ضيدي، 

�ضم�������س ال�ضماء، ركعت وانحنيت �ضبع مرات، 

أي�ضاً �ضبع  وانبطحت على البطن والظه������ر ا

م������رات. امللك �ضيدي، ع�ض������اه اأن ياأخذ علماً 

أ�ضلحة  باأن العدو )�ضاجاز( اأي لبايا قد نقل ا

اإىل البلدان التي الرب امللك �ضيدي منحها يل 

فقاتلتهم. امللك، �ضيدي ع�ضاه اأن ياأخذ علماً 

أنا وعبدي  ب������اأن جميع اأخوتي تخلوا عن������ي. ا

خيب������ا فقط نح������ارب لبابا وكذل������ك زوراتا 

أك�ضافا مع خم�ضني  �ضيخ عكا واندروتا �ضيخ ا

عربة حربي������ة ح�رصوا لعن������دي مل�ضاعدتي. 

ع�ض������ى امللك �ضيدي يواف������ق وير�ضل يَنْخامو، 

حتى نقوم جميعاً باأعباء احلرب وحتى اأنت 

اأرا�ضي امللك �ضيدي اإىل تبعيته تُعيدها. 

املر�ضل هو �ضوورداتا من منطقة اخلليل 

ال������ذي ي�ضكو م������ن لبايا العدو م������ن منطقة 

نابل�س الذي دفعت������ه طموحاته للتو�ضع و�ضم 

ممتلكات جريان������ه اإليه ورمبا كان يطمح اإىل 

توحيد البالد حتت �ضلطته. 

وطبيعي������اً اأن يه������ب جاره عب������دي خيبا 

أور�ضامل )القد�������س( ملنا�رصته وفاء حلق  ملك ا

ن النت�ضاب اإىل  اجلار على اجلار. اأو رمبا لأ

ع�ضرية واح������دة دفعه اإىل ذلك. ولكن ال�ضيء 

الذي يدعو لال�ضتغراب اأن زوراتا �ضيخ عكا 

أندوراتا �ضي������خ اأك�ضف جاره قد انطلقا من  وا

ال�ضاح������ل بعرباتهم احلربي������ة للمحاربة اإىل 

جانب �ضوورداتا مبنطقة اخلليل يف الداخل!! 

غ������رب من ه������ذا اأن �ضووردات������ا وعبدي  والأ

خيب������ا كانا على عداوة �رص�ض������ة واحتكما اإىل 

الفرعون قبل اأن جتمعهما حملة لبايا على 

جريان������ه وا�ضطرارهما للوقوف مع بع�ضهما 

�ضد العدو امل�ضرتك لبايا!
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ويف جملة )تخلى عني اأخوتي( اأي �ضيوخ 

أنداده �ضدى لر�ضالة اأخرى من دار  الع�ضائر ا

حمفوظات اأخناتون يذكر فيها �ضوورداتا اأن 

 ولكن ملاذا؟ 
)4(

ثالثني مدينة حتالفت �ض������ده

جاب������ة عن هذا ال�ض������وؤال والفهم العميق  ولالإ

و�ض������اع ال�ضيا�ضي������ة يف جنوبي بالد ال�ضام  لالأ

يتطلبان ق������راءة بقية ر�ضائل م�ضايخ القبائل، 

أو كم������ا درجن������ا على و�ضفه������ا ر�ضائل �ضيوخ  ا

أر�ضي������ف العمارنة،  امل������دن، التي حفظت يف ا

أف������راد بيوت  وه������ي تتحدث ع������ن �رصاعات ا

امل�ضايخ عل������ى ال�ضلطة، والتناف�س فيما بينها 

على قيادة املنطقة وحماولة توحيدها بالقوة 

وعجزهم عن ح������ل اأي م�ضكل فيطلبون من 

و�ض������اع الذي  الفرع������ون املعون������ة لت�ضوية الأ

 مبا يتفق وم�ضاحله 
)5(

يوعز اإىل ولته باحلل

وباخت�ضار نوؤكد اأن م�ضيخات املدن القبائلية 

أزم������ات مفتعل������ة لتقوى  كان������ت تع������اين من ا

رادة والثقة بالنف�س  على حله������ا لفق������دان الإ

والتفاهم فيما بينها على التعاون غري املبني 

أنانية، ترف�س  على م�ضالح ع�ضائرية فردية ا

خر فكري������اً ولتلتزم بالنتماء  العرتاف بالآ

امل�ضرتك ووحدة البالد بل يف الواقع املعا�س 

م�ضيخات مت�ضاحلة متنابذة، ترتا�ضى حينا 

وتت�ضارع اأحياناً... الخ

واأظ������ن اأن هذا الو�ضع ال������ذي كان قائماً 

يف بالد ال�ضام اجلنوبية اإبان ع�رص العمارنة 

1403-1374ق.م وت�ض������وره ر�ضائل العمارنة 

بو�ضوح وجالء يت�ضابه مع و�ضع العامل العربي 

بع������د انهيار ال�ضلط������ة العثماني������ة وا�ضطناع 

كيان������ات �ضيا�ضي������ة عل������ى امت������داد جغرافية 

أ�ضبغ عليه������ا النظام الدويل  الوط������ن العربي ا

أ�ضكال������ه القدمية واحلديثة، ال�رصعية  بكافة ا

نظمة  الوجودية فغدت دولً فعلية �ضندها الأ

زمات.  الدولية يرجع اإليها احلكام حني الأ

أريد اأن اأطي������ل فاأنا اأقل النا�س تاأهياًل  لا

أ�ضري  م������ور ولكن اأحب اأن ا للكتابة يف هذه الأ

اإىل نغمة جديدة يعزف عليها بع�س احلكام 

مور  العرب ومن يواليهم وهي تدويل بع�س الأ

الطارئ������ة واحلوادث املوؤ�ضف������ة التي تقع هنا 

أنه يدعم  وهناك ظناً من املنادين يف التدويل ا

وجودهم وا�ضتمراريتهم لكنهم يف الواقع اإمنا 

يعربون عن قلة الثقة بالنف�س وافتقارهم اإىل 

احلجج الدامغة الت������ي يقنعون بها اخل�ضوم 

املفرت�ض������ني في�ضلمون ملفاته������م اإىل �ضلطات 

دولية ويرتاحون هم عل������ى اأمل القت�ضا�س 

عداء الوهميني.  من الأ

همي������ة تفيدنا به  آخ������ر بال������غ الأ �ض������يء ا
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ر�ضائل العمارنة وهو نزوع اأحد حكام �ضيوخ 

القبائ������ل اإىل توحيد الكيانات والتخل�س من 

الو�ضاي������ة الفرعوني������ة وه������و ال�ضي������خ لبايا 

�ضي������خ �ِضِخْم التي تك������ون اأطاللها تل بالطة 

ق������رب نابل�س. �ضكى من������ه معظم �ضيوخ مدن 

نه  كنع������ان اإىل اأمنوف�س الثال������ث واأخناتون لأ

يعر�������س الو�ضاية الفرعوني������ة على فل�ضطني 

للخطر وهو بالفعل احتل بع�س املدن وطرد 

�ضيوخها مث������ل م�ضيخة �ضوني������م اإىل ال�ضمال 

من جم������دو. وبعمل������ه هذا تعر�ض������ت عملية 

اإمداد م�رص باحلبوب للخطر والتباطوؤ مما 

دف������ع �ضيخ جمدو بريي داي������ا للعمل على درء 

أنه اأمن  هذا اخلطر والكتاب������ة اإىل اأخناتون ا

الفالح������ني للعمل على زراعة اأرا�ضي �ضونيم 

وو�ضفهم بكلمة )مّز( اأي القادرين الفا�ضلني 

قوياء ح�ضب معنى الكلمة بالعربية. علماً  الأ

ب������اأن لبايا قد انتهى عه������ده باأن متكن بريي 

داي������ا من القب�س علي������ه وت�ضليمه اإىل زوراتا 

ر�ضاله اإىل م�������رص. مل ير�ضله اإىل  �ضي������خ عكا لإ

 )6(
م�رص بل �ضلم������ه اإىل اأعدائه فانتقموا منه

وذلك مب�ضاع������دة الق������وات الفرعونية التي 

كانت تع�ضكر يف جم������دو واأنحاء متفرقة من 

أنه  كنع������ان. واملده�س يف ر�ضالة ب������ريي دايا ا

طم������اأن الفرعون عل������ى ال�ضتمرار يف زراعة 

ر�������س وتاأمني املحا�ضي������ل ومل يهتم ب�ضكان  الأ

�ضونيم الذين هجروا وطردوا. 

وهنا تراين ملزم������اً با�ضتدعائي معرفتي 

للمقارنة بني اأحداث ع�رص العمارنة واأحداث 

العراق منذ عام 1990حتى يومنا هذا. 

كلنا يعرف اأن �ضّدام������اً قد غزا الكويت 

أو كذبة امتالكه  واأخرج منها ثم لفقت تهمة ا

�ضلح������ة الدم������ار ال�ضامل فاحت������ل العراق  لأ

وُخرب������ت مكونات������ه احلياتي������ة و�رُصب������ت يف 

ال�ضمي������م قيم �ضعبه الأخالقية وهجر وطرد 

أو  من������ه املاليني من������ذ ع������ام 2003ومل ن�ضمع ا

نلم�س من النظ������ام القائم يف العراق والذين 

أية بادرة جدية ح�ضية  وقفوا ويقف������ون وراءه ا

اإن�ضاني������ة اأخالقية متكن املبعدين من العودة 

اإىل اأمالكه������م وبيوتهم حقهم الطبيعي الذي 

تكفله ال�رصائع كاف������ة وبدلً عن ذلك ين�ضّب 

الهتم������ام على تاأم������ني تدفق الب������رتول من 

اخلليج باأية و�ضيلة. 

كتبت هذه ال�ضطور علّنا يف العامل العربي 

خذ العرب منه  ندرك اأن درا�ضة التاريخ هي لأ

والعتبار بها ويوؤ�ضفني اأن اأقول باأنه مل ت�ضل 



ر�سائل العمارنة وجتلياتها يف تاريخنا املعا�رص

الث��اين  1302009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

بعد اإىل اإدراك هذه احلقيقة فهل ا�ضتوعبنا 

جنب������ي عرب تاريخنا  �������رصر العتماد على الأ

الق������دمي واحلديث وهل تران������ا �ضنبقى على 

جنبي؟!. مت�ضكنا بدولنا التي �ضنعها الأ

1-	 O.	Helck,Woerter	buch	der	Aegyptologie	(1956)p.	3667/.	

امل�صدر ال�صابق �ص 366 ونقلت عنه الرتجمة.   -2

3-	 A.	Alt,Kleine	Schriften	Bd.	III	1959	p.	158175-.	

 . O. Helck 189 امل�صدر ال�صابق �ص  -4

امل�صدر ال�صابق �ص190-188.   -5

امل�صدر ال�صابق �ص189.   -6
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متي������ز القول الر�صدي ب�صدد الّنف�س ب�صف������ة عامة بوالئه العميق لنظرية 

ال�ص������ور املادية اأو نظرية الكمال، وحر�صه على بناء مقاله ال�صيكولوجي على 

�صكال  �صا�������س ومن ثمَّ ب�صيطرة االإ
مب������ادئ ومفاهيم فيزيائية وبيولوجية يف االأ

�صكال النَّف�صي بني  العقل������ي على كلِّ مفا�صله ب�صكل حاد يف مقاب������ل انعدام االإ

أو كماالً للج�صم الطبيعي الع�صوي  ّن النَّف�س اأ�صبحْت �صورًة ا النَّف�س واجل�صم الأَّ

نَّ النَّف�س والبدن اأمران غري متغايران.
أ وتبعاً لذلك فقد اعترب ا

باحث يف الرتاث العربي )�ضورية(.

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

مفهوم النف�س يف فل�شفة ابن ر�شد

❁
�أحمد حممد جعلوك
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فهم������ا ي�ش������كالن عند اب������ن ر�ش������د �شيئاً 

واحداً ال اأمرين اثنني ويعربُ عن ذلك بقوله: 

)والنَّف�س م������ع الب�دن هما �ش������يءٌ واحد كما 

ول وال�ش��ورة هما �ش��يءٌ 
نقول اإنَّ العن�ش��ر االأ

)1(
واحد(.

�شا�س در�س ابن ر�شد  انطالقاً من هذا االأ

النَّف�س من وجهة نظٍر فل�شفية، وكثرياً ما جاء 

ا جاء يف منطق  يف درا�شت������ه من خمالف������ات لمِ

اأفالطون وجالينو�������س واأر�شطو والغزايل يف 

)2(
عم. غلب واالأ االأ

وق������د انتظمت درا�شة النف�������س عند ابن 

ر�ش������د من خ������الل ر�شالت������ه ع������ن النَّف�س يف 

خم�شة اأق�شام، وهي النَّف�س الغاذية، والنَّف�س 

احل�ّشا�ش������ة، و النَّف�������س التخّيلة، ث������مَّ النَّف�س 

النَّاطقة، واأخرياً النَّف�س النزوعّية .

متهيد:

يق������ول اهلل ع������زَّ وجل يف كتاب������ه العزيز: 

  من هنا كاَن 
)3(
ُوَن( أََفاَل تُبْ�صمِ ُكْم ا أَنُف�شمِ )َويفمِ ا

النَّظر يف النَّف�س واجباً دينياً لعرفةمِ اخلالق 

ّول  عزَّ وجل، َفَمْن َجه������ل بنف�شه وحميطه االأ

أو يطلع على اأ�صار  أْن يعرف غريه ا ي�شتحيل ا

الكون من حوله.

�شد، يقال  وح واجلَّ والنَّف�������س يف اللُّغة: الرُّ

م، يقال �ضالْت  خرج������ْت نف�ضه. والنَّف�س ال������دَّ

نف�ضه. ونف�ُس ال�ض������يء عينه، والنَّف�س جتري 

يف كالم العرب على �رصبني، اأحدهما قولك: 

َخَرَجْت نف�س فالن اأي روحه ويف نف�ِس فالن 

أْن يفع������ل كذا وك������ذا اأي يف روعِه، وال�رصب  ا

خ������ر معنى النَّف�س فيه معنى جملِة ال�ضيِء  الآ

وحقيقته، تق������ول: َقتل ف������الٌن نف�َضه واأهلك 

هالك بذاته كلِّها، واجلمع  نف�َضه اأي: اأوقَت الإ

أنف�������سٌ ونفو�س، ومنه نََف�َس وتنف�َس  من ذلك ا

)4(
اأي ا�ضتن�ضق الهواء.

ف النَّف�س كثريٌ  أّما يف ال�ضطالح فقد عرَّ ا

من الفال�ضفة والعلماء ورجال الدين، واأذكر 

ول �ضاحبه ابن ر�ضد  هنا تعريفني للنَّف�س، الأ

ف  الذي ي������دور حوله بحثي ه������ذا، فقد عرَّ

النَّف�������س بقول�ه: )النَّف�س هي وجود الذي هو 

، فهي عنده 
)5(

�ٌس بالفعل( متنّف�ٌس بالقوة متنفِّ

ن�ضان،  �ضد متثل �ضيئ������اً واحداً هو الإ مع اجلَّ

�ٌس بالفعل اأي  �ٌس بالقوة متنفِّ ������ا قوله متنفِّ مَّ
أ وا

�ضد ينتج  ، فوجود اجلَّ
ّ
أنَّها ت�ضمل كلَّ كائٍن حي ا

عنه بال�رصورة وجود النَّف�س اإْن كاَن حّياً.

������اين ف�ضاحبه فيل�ضوف  ا التعريُف الثَّ مَّ
أ ا

������ان التوحيدي الذي قال عنه  أبو حيَّ امل�رصق ا

أدي������ب الفال�ضفة فيل�ضوف  ياقوت احلموي: ا
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، وال������ذي كانت النَّف�������س عنده من 
)6(

دب������اء الأ

 ،
)7(

أه������مِّ ما تناوله من مو�ضوعات يف كتاباته ا

يُعرِّف التوحيدي النَّف�س تعريفاٍت عديدة ل 

يكاد ي�ضتقر على اأحدها لكنَّه ي�ضل يف نهاية 

م������ر اإىل اأكر التعريف������اِت التي يطماأن لها  الأ

نَّ النَّف�ُس نافذة يف 
وهو قولُه )لي�ضْت بج�ضم لأ

جميع اأجزاء اجل�ضم الذي له نف�س، واجل�ضم 

.
)8(

ل ينفذ يف جميع اأجزاء اجل�ضم(

ا عن  مَّ
أ هذا بالن�ضب������ة للتعريف بالنف�س، ا

التعريف ب�ضاحب البحث فابن ر�ضد هو اأحد 

ندل���������س وقد ذاع �ضيته حتى بلغ  فال�ضفة الأ

أ�ض��ضوا  اأوروبة كلها واأ�ضبح له تالم�ذةٌ هناك ا

أبو  فيم������ا يعرف باملذهب الر�ض������دّي، ا�ضمه: ا

الوليد حمم������د بن اأحمد بن حممد بن اأحمد 

بن اأحمد، اب������ن ر�ضد، الفيل�ضوف الوحيد يف 

أب������وه قا�ضياً، وكان  اأ�رصة م������ن الفقهاء، كان ا

ندل�س . جده قا�ضي الق�ضاة يف الأ

ول������د يف قرطبة �ضن������ة 520 ه�������، وتعلم 

الريا�ضيات والفق������ه والطب، وتوىل الق�ضاء 

باإ�ضبيلي������ة قب������ل قرطبة، ا�ضتدع������اه اخلليفة 

أبو يعق������وب موؤ�ض�س دولة املوحدين  املن�ضور ا

ليقربه اإليه .

�س كت������ب اأر�ضطو و�رصحها حتى لقب  خلَّ

نَّه ق������د اكتملت عل������ى يده هذه  بال�ّض������ارح لأ

ال�رصوح وبلغت غايتها يف الع�رص الو�ضيط .

وتتلمذ على يد الفقيه احلافظ ابن رزق 

يف علم الطب وكاَن متميزاً به، وله يف الطب 

كتاب الكلّيات .

موؤّل�فاته كث������رية وي�ضعب تعدادها، منها: 

بداي������ة املجته������د ونهاية املقت�ض������د، وتهافت 

م������ام الغزايل  التهافت ال������ذي ردَّ به على الإ

�ضاح������ب كتاب تهاف������ت الفال�ضف������ة، وكتاب 

خمت�������رص املج�ضط������ي، وه������ذا ف�ض������اًل عن 

أر�ضط������و، واأغلب موؤّل�فاته مرتجمٌة  �رصوحات ا

اإىل اللغتني العربّية والالتينّية.

������ر طوي������اًل وت������ويف �ضن������ة  وكان ق������د عمَّ

)9(
595ه�.

ف�سرُ الغاذية  النمَّ

ل������ة التي بها  ا الآ مَّ
يقول ابن ر�ض������د: )فاأ

تفع������ل هذه الق������وة الغتذاء فه������ي احلرارة 

������ه يرجع هذه  أنَّ ، ووا�ضح لنا ا
)10(

الغريزي������ة(

الق������وة اإىل الغريزة يف جميع الكائنات احلية 

وهي احلاجة اإىل الغذاء.

ويتابع قائاًل: )وهذه احلرارة هي املو�ضوع 

ّول لهذه الّنف�س التي تتنزل منها  الغري������ب الأ

مبنزلة الهيوىل، وذلك �ضيءٌ بالواجب َعَر�َس 
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ل������كل حمرٍك له من جهة لي�س بج�ضم وهو يف 

ا  أنَّه اإمنَّ ج�ضم اإذا ح������ّرك ج�ضماً اآخر، اأعني ا

يك������ون حتريكه له من جهة م������ن هو موجود 

يف ج�ض������ٍم ه������و �ضورة في������ه واإل مل ميكن فيه 

خر كاحلال يف الّنف�س  أْن يح������رِّك اجل�ضم الآ ا

الغاذي������ة والغذاء ويف الّنف�س املح��ركة جل�ضم 

.
)11(

احليوان يف املكان(

ك لهذه الق������وة قوةٌ اأخرى،  نَّ املح������رِّ
أ اأي ا

الغذاء يف خارج اجل�ضم هو قوةٌ حترك النَّف�س 

الغاذي������ة وبالت������ايل الّنف�س الغاذي������ة هي قوةٌ 

حتّرك اجل�ضم لك�ضب قوٍة خارجية.

أّم������ا ال�ضب������ب الغائي الذي م������ن اأجله  وا

وجدْت هذه الق������وة يف احليوان ويف النبات 

.
)12(

فهو احلفظ

فاإنَّ هذه القوة هي القوة التي من �ضاأنها 

أْن ت�ضريِّ باحلار الغريزي ما هو جزءُ ع�ضٍو  ا

بالق������وة، جزَء ع�ضٍو بالفع������ل، لتحفظ بذلك 

.
)13(

على املتنّف�س بقاءه

�ضل،  فهذه الق������وة التي هي ع�ض������و بالأ

أثارته������ا الغريزة التي  اأ�ضبحْت عل������ًة فاعلًة ا



مفهوم النف�س يف فل�شفة ابن ر�شد

135 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

حرك������ت املتنّف�س لك�ضب الغ������ذاء وكاَن ذلك 

موجهاً لغاية، وهي احلف������اظ على اجل�ضم، 

وحمركها غريزي ل اإرادي. ثّم بك�ضب املتنّف�س 

له������ذا الغذاء يكون اإرادي������اً متجهاً اإىل اإ�ضباع 

 غريزي .
ٍ

دافٍع داخلي

 اآخر 
ٌ
أي�ضاً �ضب������ٌب غائي ونتج ع������ن ذلك ا

يتمّثل بقول ابن ر�ضد: )وال�ضبب الغائي الذي 

من اأجله وجدْت هذه الق������وة، فاإنَّه ملّا كانت 

أْعَظام حمدودة وكان  ج�ضام الطبيعية لها ا الأ

أْن يوجد لها  ج�ضام املتنّف�ضة ا ل ميك������ن يف الأ

أُحتيج اإىل  أوامر العظ������م الذي يخ�ضها، ا من ا

.
)14(

هذه القوة(

أْن  يري������د ابن ر�ضد من ال�ضاه������د ال�ضابق ا

يقول اإنَّ حالة اجل�ض������م املحدد بحجٍم معني 

وال������ذي ل ميلك تغيري ه������ذا احلجم هو ما 

اأوج������د هذه القوة الغاذية التي ت�ضاعده على 

الّنمو عن طريق طلبها للغذاء .

ومل يقف ابن ر�ضد عند هاتني الغايتني بل 

أ�ضباباً اأخرى وراء حتّرك هذا اجل�ضم  اأوجد ا

 عن ذلك بقوله: )وملّا كانت 
َّ

و الغريزة وع������رب

أي�ضاً ه������ذه اأج�ضام متنّف�ض������ة منها متنا�ضلة  ا

ومنه������ا غ������ري متنا�ضلة وكان������ت املتنا�ضلة هي 

أْن توجد مثلها بالّنوع فاإذْن  التي ميكن فيها ا

هاهن������ا قوةٌ اأخرى تفعل هذا الغذاء ما �ضاأنه 

.
)15(

أْن يتكون عنه( ا

مف������اد ذل������ك اأن متنّف�������س املتنا�ضل عند 

اإر�ض������اءه غري������زة الّنف�س الغاذي������ة باكت�ضاب 

الغ������ذاء ينحو باجتاه اإر�ضاء غايٍة اأخرى هي 

أي�ضاً  التنا�ضل والتوالد وهي غريزة املتنّف�س ا

للمحافظة على جن�ضه، ولكل ذلك قوة داخلية 

حركية وهي الغريزة، يقول ابن ر�ضد: )وبنّيٌ 

نَّ 
أ أنَّها نف�ٌس وا نَّ هذه القوة فاعلة وا

أ من هذا ا

 .
)16(

أداتها هي احلرارة الغريزّية( ا

ف�س احل�ّصا�صة  النمَّ

دراك والتي  وهي الّنف�س القائمة على الإ

ت�ضاعد على الكت�ض������اب، ويق�ّضمها ابن ر�ضد 

اإىل خم�س قوى هي: قوة الب�رص، قوة ال�ّضمع، 

قوة اللّم�س، قوة ال�ّض������م، قوة الّذوق، و�ضوف 

آتي بتف�ضيل كل قوة على حدا . ا

وع������ن وجوده������ا يف احليوان يق������ول ابن 

ا وجدْت يف احليوان فاإنَّه يلتقي  ر�ضد: )واإمنَّ

فيها ا�ضتع������داداً لقبول �ض������ورٍة اأخرى وهي 

نَّ احليوان يكون 
أ ، اأي ا

)17(
ال�ضورة املح�ضو�ضة(

ر�ضاء قوة داخلية هي الغريزة دون  �ضاعياً لإ

طم������وٍح اإىل الكمال، ويتاب������ع يف غري مو�ضع: 

)وباجلملة فهذه الق������وى الثالثة: مل�س، �ضم، 
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ذوق، هي الق������وى ال�رصورية اأكر من غريها 

يف وجود احليوان، فهي موجودة يف احليوان 

ف�ض�ل، وهذه ال�ض������ور احل�ضّية  من اأج������ل الأ

كائنٌة فا�ض������دة، اإذ ك�انت توج������د بالقوة تارًة 

)18(
وبالفع�ل تارًة(

ل ابن ر�ضد يف كل قوٍة من قوى  وقد ف�ضَّ

النف�س احل�ّضا�ضة وهي: 

آلتها العني، ومادتها  1-  قوة الب�������رص: وا

لوان موجودةٌ  لوان، ويقول ابن ر�ضد )اإنَّ الأ الأ

بالق������وة املح�ضة يف الظ������الم واإنَّ ال�ضوء هو 

نَّ ال�ضوء هو 
أ ، اأي ا

)19(
املخرُج لها اإىل الفعل(

لوان ول������وله ملا متت عملية  العل������ة املبينة لالأ

الروؤية، ويرجئ اب������ن ر�ضد القول بهذه القوة 

اإىل كتاب احل�س واملح�ضو�س 

ج�ضام  2-  ق������وة ال�ضمع: وهي مقارعة الأ

دراك  ا ما ب������ه يتكون الإ مَّ
أ بع�ضه������ا بع�ضاً، وا

، وفيم������ا يخ�س ال�ضوت لدى 
)20(

فهو الهواء

ن�ضان فعند ابن ر�ضد نف�س ال�ضبب، ويدلل  الإ

نَّ الت�ضويت 
أ على ذلك بقوله:  )الدليل على ا

يحدث عن ق������رع اآلت التنف�س، الهواء الذي 

أنَّا ل نق������در اأن نتنّف�س  يك������ون به التنف�������س، ا

)21(
ون�ضوت معاً(

3-  ق������وة ال�ّضم: وهذه الق������وة هي القوة 

مور  أْن تقبل مع������اين الأ الت������ي م������ن �ضاأنه������ا ا

ا كانت  ، ورمبَّ
)22(

امل�ضموم������ة وه������ي الروائ������ح

ن�ض������ان عن بع�س  هذه الق������وة ا�ضعف يف الإ

آلتها  احليوان������ات، ويدلل ابن ر�ض������د على اأن ا

الهواء فبوا�ضط��ته تنتقل الروائح .

أداته������ا الل�ضان ومادتها  4- ق������وة الذوق: ا

أي�ض������اً يُرجُئ اب������ن ر�ضد احلديث  الطعوم وا

أ�ضا�ضه������ا اإىل كت������اب احل�س  ع������ن الطع������وم وا

واملح�ضو�س.

5- ق������وة اللم�س: وه������ذه القوة هي القوة 

مور  أْن تُ�ضتكمل مبعاين الأ الت������ي من �ضاأنه������ا ا

أو  امللمو�ض������ة، وه������ي اإّما احلرارة وال������ربودة ا

الرطوبة واليبو�ض������ة، واإّما ثوان وهي متولدة 

، وكان مو�ضوع 
)23(

عن هذه ال�ضالب������ة واللني

ه������ذه احلوا�س هو وج������ود العامل اخلارجي 

بالوجود الهيولين .

نَّ ه������ذه القوى 
أ ويوؤك������د ابن ر�ض������د على ا

ا�ضة فقط  اخلم�ض������ة هي قوى النف�������س احل�ضَّ

أنَّه ل يوج������د غريها، وي�ضت������دل على ذلك  وا

. خمالفاً بذلك 
)24(

مبجموع������ة من الرباه������ني

أّن للّنف�س  م������ا ذهب اإليه ابن �ضينا الذي قرر ا

ح�ضا�س بالّنف�س  حا�ضة �ضاد�ضة وهي قوى الإ

وذلك يف برهانه للرجل املعلّق يف الهواء.
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الّنف�س املتخّيلة

أم  هل هذه القوة مغايرة للقوى احل�ضية؟ ا

أنَّها قوة الظّن؟. ا

يطرح ابن ر�ضد العدي������د من الت�ضاوؤلت 

جاب������ة عنها ويُو�ضح م������ا يق�ضده  ويت������وىل الإ

بالّنف�������س املتخّيل������ة فيقول: )كان������ت الّنف�س 

املتخّيلة اأمتُّ فعاًل عند �ضكون فعل احلوا�س، 

ح�ضا�س  أم������ا يف حال الإ كاحل������ال يف الّنوم، وا

فاإنَّ هذه القوة تكاد األ يظهر لها وجود واإْن 

)25(
ظهَر فبع�رٍص ما، يفرتُق عن احل�ِس(

وبن������اًء على ذلك ينفي ابن ر�ضد وجودها 

عند احليوان .

أنَّها تعتمد عل������ى اخليال اأي على  ومب������ا ا

�ض������يٍء غري موج������وٍد اأ�ضاًل فكث������رياً ما تكون 

م�ض������دراً للك������ذب وما يجري جم������راه، يقول 

ابن ر�ضد: )فاإنَّا كث������رياً ما نكذب بهذه القوة 

.
)26(

) ون�ضدق بقوة احل�سِّ

فابن ر�ضد جعل من التخّيالت والأحالم 

ن�ضان من اأحالم اليقظة  وما يج������ري على الإ

أ�ضماه  وغريه������ا اإحدى فعالي������ات الّنف�س مبا ا

نَّ ذلك هو ما ت�ضنعه هذه 
أ الق������وة املتخّيلة، وا

القوة م������ن هيوليات لي�س له������ا وجود اإل يف 

أي�ضاً  ن�ضان وحده، يقول ابن ر�ضد: )وا خميلة الإ

أْن نُرّكَب بهذه الق������وة اأموراً مل  فقد ميكنن������ا ا

ا اأح�ض�ضناها مفردة فقط  حُت�س بعد ب������ل اإمنَّ

مور  أ�ضب������ه ذلك من الأ كت�ضورن������ا الغول وما ا

.
)27(

التي لي�س لها وجود خارج الّنف�س(

فاإذاً ابن ر�ضد يجعل من هذه الّنف�س عاملاً 

يوج������د فيه ما ل يوجد يف عامل احلقيقة، اأي 

العامل اخلارجي.

نَّ هذه 
أ أي�ض������اً اإىل ا ويذه������ب ابن ر�ض������د ا

ا تكون من مكت�ضبات  التخّي������الت وغريها اإمنَّ

ن�ضان  باق������ي الق������وى فت�ضن������ع يف خمّيل������ة الإ

أ�ض������كالً لي�س لها وج������ود اإل الوجود الهيويل  ا

ا هو يف وجود  املج������ّرد، يقول: )التخي������ل اإمنَّ

ثار الباقي������ة يف احل�ّس امل�ضرتك بعد  هذه الآ

، يق�ض������د ابن ر�ضد 
)28(

ذه������اب املح�ضو�ضات(

ن�ضان  ح�ضا�������س امل�ضرتك، ما يتخيل������ه الإ بالإ

اعتم������اداً على م������ا يبقى بذهن������ه من �ضور 

نَّ �ضورة 
أ املح�ضو�ض������ات، فكما نعلم جميع������اً ا

الّتن������ني هي �ضورةٌ تخيُلّية ل وجود لها ولكن 

هذه ال�ضورة قد تخيلها الب�رص من بقايا �ضور 

املح�ضو�ض������ات وقامت برتكيبها القوة املتخّيلة 

أ�������س الّتم�ضاح وذيل  فق������د حوى هذا الّتنني را

فعى وجناحي طائر . الأ

أنَّه مل  ، اأي ا ورمّبا يكون ه������ذا التخّيل ظنٌّ
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يُ������ْدَرك بعد، يقول اب������ن ر�ضد يف ذلك: )وقد 

أبداً  ا يكون ا نَّ الظنَّ اإمنَّ
أ أي�ضاً م������ن ا يفارقها ا

مع ت�ضديق، وقد يكون تخّيل من غري ت�ضديق 

أ�ضياء مل نعل������م بعد �ضدقها من  مث������ل تخيلنا ا

.
)29(

كذبها(

نَّ هذه الق������وة اأكر روحانية من 
أ ويظهر ا

باقي القوى، لكّنها مع ذلك من جن�س احل�سِّ 

.
)30(

ك لها �ضخ�ضّياً اإذ كاَن املحرِّ

نَّ فعل هذه القوة 
أ ولذلك يوؤكد ابن ر�ضد ا

أثناء الّنوم، وي�ضل ابن ر�ضد  يك������ون يف اأغلبه ا

نَّ الّنف�س املتخّيلة لي�ضت 
أ اإىل نتيجٍة مفادها ا

ن�ضاِن وحمركها  عقاًل وهي قوةٌ كائن������ٌة يف الإ

خرى،  أو بقاي������ا املح�ضو�ضات الأ املح�ضو�ضات ا

نَّ هذه القوة 
أ يقول: )يظهر هنا من ق������رب، ا

ق اأكر ذلك  ������ا ن�ضدِّ لي�ض������ت عقاًل اإذ كّنا اإمنَّ

.
)31(

ب بهذه القوة( باملعقولت ونكذِّ

الّنف�س الّناطقة

م������ا يق�ضده ابن ر�ضد به������ذه الت�ضمية – 

الّنف�س الّناطقة – هو جوهر درا�ضته يف الّنف�س 

فهي تعني عنده العقل الّنف�ضاين، اأي �ضاحب 

التحكم يف بقية قوى الّنف�س واأق�ضامها، دون 

ن�ضاين الذي هو م�ضدر  أْن يُلحقها بالعقل الإ ا

الفكر واملعرفة.

أّن هذه القّوة متفاوتة بني الّنا�س اإذ  غري ا

أنَّها  أنَّها ل توج������د لديهم بنف�س ال�ضوّية كما ا ا

ت������كاد ل توجد على كماله������ا عند اأحد يقول 

ابن ر�ضد: )لي�ضت فينا هذه القوة اأولً مع�رص 

أنَّها يف تزّيٍد  خ������ري، وا النَّا�������س على كمالها الأ

مر فيها اإىل  أْن ميّر الأ دائم، لكن لي�س ميكن ا

.
)32(

غري نهاية(

ل ابن ر�ض������د يف اأمر هذه القوة  ث������م يف�ضّ

أْن  فيذه������ب اإىل �ض�رحها وتق�ضيمها من اأجل ا

يبّي�َن ما تنط������وي عليه من اأمور وجمهولت، 

نَّ هذه القوة تنق�ضم اأولً اإىل 
أ يق������ول: )يظهر ا

ق�ضم������ني: اأحدهما ي�ضّمى: العق������ل العملي، 

خ�ر الّنظري. وكاَن هذا النق��ضام عار�ضاً  والآ

له������ا بال�واجب لنق�ض�������ام مدركاتها.. فالقوة 

العملي������ة هي القوة امل�ضرتك������ة جلميع الّنا�س 

ا يتفاوتون  الت������ي ل يخلو اإن�ضان منه������ا، واإمنَّ

ا الق������وة الّثانية  مَّ
أ ك������ر، وا ق������ل والأ فيها بالأ

ا  أنَّها اإمنَّ أنَّها اإلهّيٌة جداً وا فيظهر من اأمرها ا

توجد يف بع��س الّنا�س وهم املق�ضورون اأولً 

، ولي�س يق�ضد ابن 
)33(

بالعناية يف هذا النَّوع(

أبداً  ن�ضاين ا ر�ضد بالق������وة العملية العق������ل الإ

ا يق�ضد بها  وىل، واإمنَّ كم������ا يُفهم للوهل������ة الأ

ن�ضان واحليوان  قوة نف�ضانّية توج������د عند الإ
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فعال  على ال�ضواء وهي القوة التي حُتِدُث الأ

مل..اإل������خ، يقول ابن 
كالغ�ض������ب واخل�وف والأ

ن�ضان حا�ضلة  أنَّها يف الإ ر�ضد: )لكّن الف������رق ا

ع������ن الفكر وال�ضتنباط، وه������ي يف احليوان 

وهي عند الب�رص كما 
 )34(

حا�ضل������ة عن الطبع(

م������رَّ متفاوتة، فمنهم م������ن ميتلك قدرة على 

أو تكوَن ردةُ فعله  الحتمال اأكر من غ������ريه، ا

ا الق������وة الثانية فلي�س  مَّ
أ أو اأعنف..، ا اأخ������ّف ا

لهّية، وبالقت�ضار على  يظهر من و�ضمها بالإ

أنَّها مغايرة للقوة  بع�س الّنا�������س دون غريهم ا

ا تكون  وىل ب������ل هي عينه������ا، ولكنَّه������ا اإمنَّ الأ

ن�ضاين قي������ادًة تامة مبا ل  منق������ادًة بالعقل الإ

ي�ضمح لها باخل������روج عنه، وهي تلك العقول 

أوامره ومل تتبع هوى  رها اهلل فاتَّبعت ا التي نوَّ

النَّف�س، و�ضيطرْت عليها وكبحْت جماحها. 

ويتاب������ع ابن ر�ضد فيذكر م������دركات هذا 

العقل الّنظري اأي القوة النظرية فيقو: )فما 

دراك فيه  نَّ الإ
أ دراك العقلي ا يخ�س هذا الإ

نَّ العقل هو املعقول 
أ هو املدرك، ولذلك قيل ا

.
)35(

بعينه(

ويتكلم ابن ر�ضد عن تباين هذه املعقولت 

ن�ضاين فيقول: )مّما  عن مدركات العق������ل الإ

تباي������ن اأي�ضاً يف هذه املعقولت �ضائر ال�ضور 

ا  نَّ التَّ�ضور بالعقل اإمنَّ
أ النف�ضانّية.. وذل������ك ا

 فهو يجعل 
)36(

هو جتريد ال�ضور من الهيوىل(

م������ور املجّردة، وللعقل  له������ذه القوة اإدراك الأ

اإدراك املح�ضو�ضات.

ف�س النزوعّية النمَّ

اإنَّ ه������ذه القوة هي الق������وة التي بها ينزع 

احلي������وان اإىل املالئم، ويفرُّ عن املوؤذي وذلك 

م������ن اأمرها بنّيٌ بنف�ضه. وه������ذا النَّوع اإْن كاَن 

اإىل املُلِذ �ُضّمًي �ضوقاً، واإْن كاَن انتقاماً �ُضمي 

غ�ضب������اً، واإْن كاَن ع������ن رويَّة �ُضم������ي اختياراً 

.
)37(

واإرادة

وهذه الّنف�س نَعرفها نحن با�ضم النفعال، 

ن�ضان جتاه الق������وى اخلارجّية  انفع������الت الإ

ن�ضان موقٌف ما حيال ذلك . فيكون لالإ

������د ابن ر�ض������د على وج������ود الّنف�س  ويوؤكِّ

املتخّيلة واحل�ضّية يف هذه القوة بقوله: )لي�س 

أْن نن������زع دون التخّيل واحل�ّس، ولهذا  ميكن ا

ال�ضبب بعينه ُعدم النبات هذه القوة ملّا ُعدم 

.
)38(

احل�ّس والتخّيل(

ن�ضان فيقول: )قد  ا عن وجوده������ا بالإ مًّ
أ ا

ننزع عن الت�ضور ال������ذي يكون بالعقل، وقد 

نن������زع اأي�ضاً عن ال�ض������ور املتخّيل������ة بالفكر 

.
)39(

والرويًّة (
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ن�ضان بها عن الفكر  وال�ضور التي نَزع الإ

والروّية ناجتٌة عن النًّف�س النًّاطقة التي هي 

جوهر النًّف�س عند ابن ر�ضد، فبها يكون فعل 

التعّق�ل واكت�ض������اب �ضور املدركات، وال�ضورة 

خرى ناجتٌة عن ال�ضور املتخّيلة  النزوعّية الأ

أْن �رصحتها يف ف�ضل الّنف�س  والتي �ضب������ق يل ا

املتخّيلة .

ويخل�س اب������ن ر�ضد اإىل ا�ضتنت������اٍج يوؤدي 

أنًّ قوة احل�������سِّ والتخّيل مو�ضوعة لقوة  اإىل ا

النزوع  بقوله: )واحل�ّس والتخّيل مو�ضوعتان 

نَّ 
أ لهذه القوة اأعني قوة الّنزوع على جهة ما ا

.
)40(

الهيوىل مو�ضوعة لل�ضور(

ويوؤّكُد عل������ى اأن هذه القوة اخليالّية هي 

�ضا�������س لهذه الّنف�س عندم������ا يقول: )القوة  الأ

ق�ض������ى يف هذه  ك الأ اخليالّي������ة هي املح������رِّ

كٌة عنها  احلرك������ة، والق������وة النزوعّي������ة متحرِّ

ّول يف  ك الأ دراك، وهي املحرِّ عن طري������ق الإ

املكان، ولذلك نُ�ضبْت اإليه هذه احلركة دون 

.
)41(

الّنف�س املدِركة التي هي ِعلّة النزوع(

فال�ض������ورة اخليالّية عن الغول مثاًل التي 

نت �ضورةُ خميفة  أن�ضاأتها الّنف�������س املخّيلة كوًّ ا

ن�ضان، ففي الظالم اإْن راأى طفٌل  يف خميلة الإ

رج������اًل �ضخم������اً عملْت خمّيلت������ه على تطبيق 

موا�ضفات الغ������ول التي لديها فيتكون بذلك 

نزوع اإىل اخلوف مما يوؤّدي اإىل الهرب .

ولي�س بال�رصورة اأن تكون فقط يف نزوع 

اخلوف، فهي تنطبق على جميع النفعالت 

من خوٍف وغ�ضٍب وح������ّب، وما اإىل ذلك من 

اأحا�ضي�س ينتج عنها نزوٌع بال�رصورة .

قاويل  ٍك كم������ا تبنيَّ يف الأ ف������اإنَّ كلَّ متحرِّ

أّول وهو  ك من������ه ا ك، واملحرِّ ة ل������ه حمرِّ العامَّ

.
)42(

ك ك اأ�ضاًل عندما يحرِّ الذي ل يتحرَّ

ك������ه �ضور  وق������وة النزوع ه������ي �ضوٌق حترِّ

املدركات يف خمّيلتنا، يقول ابن ر�ضد: )النزوع 

أكَر من تَ�َض������ّوِق ح�ضور ال�ضور  لي�س �ضيئ������اً ا

.
)43(

املح�ضو�ضة من جهة ما نتخيلها(

نَّ ابن ر�ض������د در�س النَّف�س 
أ وهك������ذا نرى ا

أنَّه������ا تقريباً جزءٌ من النَّف�س  النزوعّية على ا

النَّاطقة اإل انَّه م�ضتقل بذاته .

الامتة

فاعرف لنف�صك من تكون بدايًة  

)44( فرُ يعرمَّ وجود  ل  نف�صك  فبغري 

أنَّك  أْن تعرف نف�ض������ك فاعلم ا اإذا �ضئ������َت ا

ّول هو القلب، والّثاين  ن من �ضيئ������ني، الأ مكوَّ

ي�ضّمى الّنف�س وال������ّروح. والّنف�س هي القلب 

الذي تعرفه بعني الباطن، وحقيقتك الباطن، 
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خ������ر، والّنف�س اآخر  أّول وهو الآ نَّ اجل�ض������د ا
لأ

.
)45(

ول وي�ضمى قلباً وهو الأ

وق������ال ابن ر�ض������د: اعرف ذات������ك تعرف 

، م�ضتمداً قوله من قول اأر�ضطو: 
)46(

خالق������ك

ن�ضان اعرف نف�ضك . أّيها الإ ا

وقد بنّي القراآن الك������رمي وجوب معرفة 

الّنف�������س باعتبارها دلياًل عل������ى اخلالق كما 

يِهْم  ِ ذهب ابن ر�ضد، يق������ول اهلل تعاىل: {�َصنرُ

ْم  َ َلهرُ ى َيَتَبنيمَّ ِهْم َحتمَّ �صِ َفاِق َويِف اأَنفرُ آَياِتَنا يِف اْلآ ا

})47(، فلن ت�ضتطيع اأن تعرف اهلل  قُّ هرُ احْلَ اأَنمَّ

أْن تعرف  ما مل تعرف نف�ض������ك، ولن ت�ضتطيع ا

نف�ضك ما مل تعرف اهلل، فالعالقة جدلّية يف 

نَّ اهلل 
ن�ضان يب������داأ من داخله لأ املعرفة، والإ

يف قلبه .

أْن يعرف  ومن مل يعرف نف�ضه لن ي�ضتطيع ا

غ������ريه، وبذلك لن يك������ون فاعاًل يف جمتمعه، 

خرين، ومعرفة النَّف�س تُبعد  بل عالًة على الآ

ن�ضان عن ترابّية اجّل�ضد ونزواته وترتقي  الإ

ب������ه اإىل معرفة �ضبب وج������وده ووظيفته، وقد 

:
)48(

أبو الفتح الب�ضتي حني قال �ضدق ا

يا خادم اجِل�ص�م كم ت�ص�قى بخدمته                  

فيه خ�رسانرُ فيما  الربح  لتطلب 

اأق�����ب�����ْل ع���ل���ى ال���ّن���ف�������س وا����ص���ت���ك���م���ل ف�����ص��ائ��ل��ه��ا                    

اإن�صانرُ فاأنت بالّنف�س ل باجّل�صم 

عالم الوارد ذكرهم يف  التعريف بالأ

)49(
البحث

أبو علي احل�ضن بن عبد  اب������ن �ضينا، 10: ا

اهلل بن احل�ضن بن علي ابن �ضينا، ولد370ه� 

أف�ضن������ة بالقرب م������ن بخارى لقب  يف قري������ة ا

بال�ضيخ الرئي�س وتويف وله من العمر ثمانية 

وخم�ضون عاماً م������ن كتبه )ال�ضفاء- النجاة- 

أ�ضهره������ا القان������ون يف الط������ب(، الفل�ضفة  وا

العربية �س55.

أر�ضط������و، 3-6-17: اأر�ضطوطالي�س، ولد  ا

يف اأ�ضطاجريا �ضمال اليونان، �ضنة 384ق.م، 

أثينا وتتلمذ  التحق باأكادميي������ة اأفالطون يف ا

أ�ضهر موؤلفاته: فن  عنه طيلة ع�رصين �ضن������ة، ا

ال�ضعر، تويف �ضنة 322ق.م، اأر�ضطوطالي�س- 

ول �س17-10. املعلم الأ

اأفالط������ون، 3: م������ن عظم������اء فال�ضف������ة 

أثينا  اليونان �ضاحب مذهب التوحيد ولد يف ا

عام 427ق.م وتركها بعد اإعدام �ضقراط ثم 

كادميية تويف  أ�ض�������س مدر�ضته الأ عاد اإليها وا

عام 347ق.م م������ن كتبه )م������ا وراء الطبيعة 

أ�ضت������اذ اأر�ضطو /املئة  – اجلمهوري������ة(، وهو ا

وائل، ترتيب:  وائل/ مايكل هارث –املئة الأ الأ

أ�ضعد عي�ضى واملحامي اأحمد غ�ضان  اأ.خالد ا
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�ضبانو، دار قتيب������ة، الطبعة الثانية، 1979م، 

1399ه�. –�س129.

أبو حيان، علي بن حممد   التوحيدي، 5: ا

�ضل وقيل ني�ضابوري،  بن العبا�س، �ضريازي الأ

كان متفنن������اً يف جمي������ع العل������وم م������ن النحو 

واللغ������ة وال�ضع������ر واللغة وال������كالم على راأي 

املعتزلة، ولد يف بغ������داد �ضنة 312ه�، وتويف 

أ�ضهر موؤلفات������ه: )املقاب�ضات،  �ضنة 380ه�������، ا

لهية، مثالب  �ضارات الإ متاع واملوؤان�ضة، الإ الإ

دب������اء، ياقوت احلموي  الوزيرين(، معجم الأ

ج15، �س5.

جالينو�������س، 3: كاتب وطبي������ب اإغريقي 

أث������رت كتبه يف  تخ�ض�������س يف علم الت�رصيح ا

الطب الغرب������ي ملدة 1300 ع������ام من مدينة 

برغام������ا الرتكي������ة عا�س ب������ني 130-200م/ 

اأوراق ثقافية.الغ������زايل، 3-6: حمم������د ب������ن 

أبو حام������د )450-505ه�(  حمم������د الطو�ضي ا

أ�ضهر كتبه:  �ضالم ترحل كث������رياً من ا حجة الإ

)املنقذ م������ن ال�ضالل- تهاف������ت الفال�ضفة- 

كيمياء ال�ضعادة، الذي يتن������اول فيه النف�س( 

عالم  ول –حتقيق الأ /الفتوحات/ ال�ضفر الأ

�س503.

أب������و يعقوب، 6: يو�ضف بن عبد  املن�ضور ا

املوؤمن ب������ن علي القي�ضي الكوم������ي، موؤ�ض�س 

دول������ة املوحدين يف مراك�س، )533-580ه�(، 

عالم، ج1، �س70. الأ

ياقوت احلم������وي،5: ياقوت بن عبد اهلل 

أبو عبد اهلل �ضهاب الدين،  الرومي احلموي ا

م������وؤرخ ثق������ة )547-626ه�( ا�ضته������ر بكتابه 

دباء،  ديب ال������ذي يُعرف مبعجم الأ اإر�ضاد الأ

عالم /ج8- �س30. الأ

وىل، 1988، املركز الثقايف العربي، بريوت، لبنان   ــر امل�صباحي، حممد، اإ�صكالية العقل عند ابن ر�صد، الطبعة الأ انظ  -1

�ص 19-18-17 .

ول،  ــني، دار املعارف، القاهرة، 1958، واأر�صطو املعلم الأ ــر تلخي�ص ما بعد الطبيعة لبن ر�صد، حتقيق: عثمان اأم انظ  -2

وتهافت الفال�صفة للغزايل، حتقيق: �صليمان دنيا،، دار املعارف، م�صر، 1966 م، وما اأورده ابن ر�صد من اآراء جلالينو�ص 

يف ر�صالته عن النف�ص. 

الذاريات 18  -3

ــب، النا�صر: املكتبة التجارية م�صر، الطبعة الرابعة، 1963 �ص 18، القامو�ص املحيط، �صبط وتوثيق  ــر اأدب الكات انظ  -4

الهوام�ش
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يو�صف ال�صيح حممد البقاعي، اإ�صراف مكتبة البحوث والدرا�صات، دار الفكر، 2005م �ص520، ل�صان العرب، دار 

وىل، �صورية، �ص280 . ر�صاد، الطبعة الأ وىل �ص233، خمتار ال�صحاح، دار الإ �صادر، بريوت، لبنان، الطبعة الأ

اإ�صكالية العقل عند ابن ر�صد �ص18.  -5

خرية، م�صر، ج 15 / 5. دباء، حت: د. اأحمد فريد رفاعي، الطبعة الأ ياقوت احلموي، معجم الأ  -6

متاع واملوؤان�صة. انظر ما كتبه التوحيدي عن النف�ص يف املقاب�صات، الإ  -7

متاع واملوؤان�صة، �ص 119. الإ  -8

ــة، دار املعارف، القاهرة، 1119 �ص 18 – نفح الطيب من  ــر: العقاد، عبا�ص حممود، ابن ر�صد، الطبعة ال�صاد�ص انظ  -9

عالم، الزركلي، دار  ندل�ص الرطيب، دار �صادر، بريوت، 1968، حتقيق: اإح�صان عبا�ص، ج 5 / 346 - الأ غ�صن الأ

ــي، �صديق بن ح�صن، دار الكتب  ــد العلوم املرقوم يف بيان اأحوال العلوم، القنوج ــر ج 8 / 55 -اأبج ــارف، م�ص املع

ــان دنيا، الطبعة  ــار زكار، ج2/ 367 -تهافت التهافت، حتقيق: د.�صليم ــق: عبد اجلب ــة، بريوت 1978، حتقي العلمي

وىل، 1964، دار املعارف، م�صر �ص 7مقدمة املحقق – املادية واملثالية يف فل�صفة ابن ر�صد، عمارة، حممد، الطبعة  الأ
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ن يف ال�سهر ال�سابع من عام 2009.. أنا الآ ا

أنيق تغم������ره الكهرباء وفيه  اأجل�س على كر�س������ي متحرك، واأمامي مكتب ا

و�سائ������ل التكييف ال�سيفي وال�ستائي، وحتت مرمى ب�رصي ومرمى يدي مئات 

الكتب بينها نيف وع�������رصون كتاباً عاجلت فيها خمتلف املوا�سيع الجتماعية 

والدينية والقومية. 

طعامي ونومي وحمامي وقهوتي منتظمة املواعيد مدرو�سة �سحياً درا�سة 

كاملة.

اأديب وباحث �ضوري

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

ن�سان منذ بدء الزمان ق�سة الإ
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اأحمد عمران الزاوي
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 قارنت: 

ن وما كنت عليه منذ  أنا في������ه الآ بني ما ا

خم�سني عاماً فقط 

ل كهرباء ول تكييف ول كتب ول مواعيد 

أناقة ول راحة يف  منتظمة للنوم والطعام ول ا

قعود اأو جلو�س. 

مقارنة اأخذتها من القريب لكي اأخل�س 

منها اإىل الت�ساوؤل. 

اإن كان������ت م�سرية التط������ور اجتازت هذه 

امل�سافات يف هذا الزمن الق�سري.

التاري������خ  يف  م�سريت������ه  كان������ت  فكي������ف 

الطويل؟ 

أم  ألفي������ة اأم مئوية ا هل كان������ت متوالياته ا

خم�سينية؟ 

ن�سان؟ م������ن الكهوف اإىل  كيف تط������ور الإ

قدام احلافية اإىل ال�سيارات  الق�سور؟ من الأ

الفارهة؟ من اقتنا�س الغذاء كالطري والوح�س 

اإىل املوائد العام������رة واملطاعم الفاخرة؟ من 

املر�س حتى امل������وت اإىل امل�س������ايف والتحليل 

والت�سوير؟ 

هذا ه������و مو�س������وع حديث������ي.. مرافقة 

ن�س������ان وهو يرتق������ي �سل������م التاريخ درجة  الإ

دلة على اأن  درج������ة، واإبراز ما اأمكن م������ن الأ

احل�ض������ارة كانت تنتقل من حمطة اإىل اأخرى 

حممولة عل������ى احلوادث واحلاجات وهي يف 

م�ضريها كانت تنقل معها اإيجابيات املحطات 

ال�ضابقة وتبني عليها. 

»فاحلتمية« اأي الثب������ات على نهج معني 

بد مفهوم �ضيا�ضي  اأو ح�ضارة معين������ة اإىل الأ

حدي������ث ال�ضن مل يلبث غ������ري هزيع من الزمن 

ن�ض������ان النزاع  حتى انطوى حت������ت اأقدام الإ

بطبيعته اإىل التطور. 

لقد راأيت قبل التجول يف مراحل التطور 

أبت������دئ بلمح������ة خاطفة ع������ن »احلتمية«  اأن ا

و»املادة«. 

احلتمية:

ه������ذه الكلمة الت������ي تكونت م������ن خم�ضة 

حروف، عمت اأكر �ضكان العامل من خم�ضينات 

القرن املا�ض������ي كنظرية فل�ضفية جمد عليها 

الزمن فما ي�ضتطي������ع احلراك خطوة واحدة 

أو الوراء.  مام ا اإىل الأ

أ�ضمايل ال������ذي عم القارتني  فاحلت������م الرا

آ�ضيا  أك������ر دول ا أوروب������ة والهند وا اأمري������كا وا

ن�ضانية التي مل تتغري  اعتمد على الغرائ������ز الإ

ولن تتغري وهي: ال�ضتي������الء، التفوق. فروق 

ن�ضان باحلري������ة مثل الطري  املواه������ب حق الإ
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وال�ضمك واحليوان، ومم������ا زاد هذا النظام 

أي������ه اأن »احلتمي������ة« ال�ضرتاكية  اعت������داداً برا

�ضقطت ب�ضقوط النظام ال�ضوفييتي يف نهاية 

احلرب الباردة. 

أم������ا احلتمي������ة ال�ضرتاكي������ة الت������ي �ضاد  ا

القائل������ون بها حتى ثمانينيات القرن املا�ضي 

اأكر من ن�ضف العامل، فقد راأت اأن ال�ضرتاكية 

اأي ملكي������ة اجلميع للجميع دون ا�ضتثناء هي 

اخلطوة الطبيعية التي يفر�ضها التاريخ بعد 

أ�ضمايل.  انهيار النظام الرا

علماً اأن قارئ التاريخ بعمق وحياد يجد 

ي نظ������ام مهما عّمق  اأن اخلل������ود مل يكت������ب لأ

ن  أ�ضا�ض������ه يف تربة املجتمع وم������ا ذلك اإل لأ ا

احلي������اة حمكومة بد�ضت������ور التطور الذي هو 

ح�ضن.  دائماً النتقال من احل�ضن اإىل الأ

وبن������اًء عل������ى ه������ذا، ل يعت������رب اجل�ض������د 

الجتماع������ي اإّل �ضورة مك������ربة عن اجل�ضد 

ن�ض������اين فمثلما تبلى الثي������اب على ج�ضد  الإ

و�ضاخ، هكذا  ن�ضان ومتتلئ بالثق������وب والأ الإ

ت�ضي������ق الثي������اب الت�رصيعي������ة عل������ى اجل�ضد 

الجتماعي املتط������ور فتقت�ضي احلاجة باأن 

ي�ضتبدل القدمي بجديد على مقا�ضه الفكري 

والجتماعي. 

ن�ض������ان الذي نكونه اليوم مل يكن كذلك  الإ

من قبل، فجدن������ا التعي�س مل يكن عنده �ضيء 

لت والقيم،  م������ن ال�ضناع������ة والزراع������ة والآ

والقوان������ني والنظ������م، فبديهي������ات ال�ضل������وك 

احل�ضاري التي منار�ضها اليوم بعفوية كاأننا 

نتناول كوباً من املاء مل ت�ضل اإىل هذا امل�ضتوى 

اإل بع������د ن�ضال مرير تعّب������د طريقه بالدماء 

والدموع. 

ن�ضان التي ن�ضت على �ضيانتها  حقوق الإ

جمي������ع د�ضات������ري الأم مل تكن هكذا من قبل، 

منها حق احلياة مثاًل الذي �ضيجته ال�رصائع 

ديان ب�ضياج مت������ني مل يكن على �ضيء من  والأ

التقدي�س. 

ح�ضاء  ونح������ن – واإن مل نك������ن نحم������ل الإ

الدقي������ق لع������دد القتلى ميكنن������ا الت�ضور باأن 

أبناء القبلي������ة املنك�رصة كان حقاً  قت������ل جميع ا

م�رصوعاً للقبيلة املنت�رصة. 

ومع اأن ال�ضتعباد وال�ضتخدام كان عهداً 

ن������ه كان يُبقي على ن�ضمة  اأرح������م مما �ضبق لأ

لة يف يد ال�ضيد  احلياة ولكن العبد مث������ل الآ

ي�ضتطي������ع طرده وبيعه وا�ضتبداله وقتله، دون 

ن تل������ك احلزمة ه������ي من حقوق  م�ضاءل������ة لأ

ال�ضيد. 
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ن�ضان.  هكذا جميع حقوق الإ

طريق من املرارات، �ضارت عليه. 

م������ن اله������راوة اإىل ال�ض������اروخ والعق������ل 

اللكرتوين. 

من الغابة امل�ضكونة باحليات والهولت 

اإىل ناطحات ال�ّضحاب. 

اإن ما جرى هو التاريخ. 

فالتاريخ كلم������ة ا�ضتقت يف العربية من 

أو البقرة  رخ« اأي ولد الناقة ا »الأ

أنثى احلي������وان وليدها  اإذ مثلم������ا تل������د ا

ن�ضان تاريخه مب������ا فيه من حوادث  يل������د الإ

وعادات وحكايات وقيم. 

ومثلم������ا ت�ضتم������ر ال������ولدة با�ضتم������رار 

الوال������دات ي�ضتمر جت������دد التاريخ وتنوعه 

با�ضتمرار وتنوع الب�رص. 

امل�������ادة

اأي م������ا يخ�ض������ع للتج������ارب ويقع حتت 

حا�ضي�س  الأ

فاملعرف������ة احل�ضية كان������ت اأول اأبجديات 

املعرفة 

�ضالف يف احتقارها  واملادة التي بالغ الأ

وتكاثر التحذير من النقياد لها كان تاأثريها 

حا�ضماً يف احل�ضارة مبا يف ذلك ال�ضتثناءات 

العبقرية. 

هذا ومبا اأن ا لباحث لن يجد يف فل�ضفات 

الأم فل�ضفة حتدثت ع������ن املادة بعفوية ول 

مبالة مثل الفل�ضفة ال�ضينية. 

لذل������ك: �ضوف اأمر عل������ى حدائق ال�ضني 

زهار الت������ي تغطي هذا  قتطف بع�������س الأ لأ

أ�ضلوب  املو�ض������وع و�ضوف اأعتمد يف اقتبا�ضي ا

دي������ب اإذ بذل������ك تكون الفك������رة من هناك  الأ
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ي�ضال من هنا.  والإ

فالقناعة ال�ضينية قامت على اأن قوانني 

جنازات احل�ضارية جاءت تلبية  التط������ور والإ

للبواعث املادية ول �ضواها. 

يقول الفيل�ضوف »لني يوتانغ«: 

اأفرغتنا عناية جمهولة يف اأج�ضاد انطوت 

عل������ى غرائ������ز واأحا�ضي�س لكل منه������ا ن�ضاط 

خا�س وحاجات خا�ضة غري اأن اأكرها مادي 

�رصف. 

قول الفيل�ضوف ال�ضيني مل يعد ال�ضواب 

كثرياً. 

فالغرائز مار�ضت ن�ضاطها قبل العقل. 

أنه ولد متاأخراً  والعق������ل الذي – يبدو – ا

مل ي�ضتطع ال�ضتقالل عن املادة. 

يخبو بريقه حينما جتوع املعدة ويتوارى 

أَر اجلوع والأخالق والقيم تنمحي  عندما يزا

حينما يواجه اجل�ضد خطراً يهدد احلياة. 

كثرياً ما �ضاق املت�ضوفون والرهبان ذرعاً 

ج�ضاد التي ربطت  ننا مل نخلق بغري هذه الأ لأ

ف�ضل لنا لو  باأربطة مادية حمكم������ة وكان الأ

أو اأرواحاً  خلقنا اأفكاراً مثل املالئكة ا

اأمنيات املت�ضوفني لو حتققت لعرت�ضتنا 

رباكات املثالية.  الإ

يف ذلك يقول الفيل�ضوف ال�ضيني اإياه ما 

يلي: 

لو ق������در يل اأن اأكون م������الكاً لتمنيت اأن 

تك������ون يل ب�رصة غ�ض������ة كتلك الت������ي لفتيات 

أنا من  املدار�������س ولكن كيف يك������ون يل هذا وا

غري جلد؟ 

ولو رغبت اأن اأ�رصب كوباً من املاء البارد 

أ�ضت�ضيغ ال�رصب  أو الع�ضري املثلج ولكن كيف ا ا

أنا ل اأح�س بالعط�س.  وال�رصاب وا

أ�ضعر  أن������ا ل ا أ�ضتمتع بالطع������ام وا كي������ف ا

باجلوع؟ 

أنتع�س  كيف اأم�ضك الورود واأمتلى جمالها وا

أنا بدون يد وعني واأنف؟  برائحتها وا

نعم -كما قال الفيل�ضوف- اإنها اإرباكات 

ولي�س ما قدمنا م������ن اأمثلة غري القليل جداً 

من الكثري جداً. 

املادة التي بالغ������وا يف احتقارها �رص من 

ن�ضان حتى  أ�������رصار الكون مل يكت�ضفه عل������م الإ ا

ن.  الآ

حت������ى اإن فيما ك�ضف������ه العلم على ق�ضور 

باعه ما يبهر ويذهل. 

ع�ضاء بروابط اجلهاز الع�ضبي  ترتابط الأ

وال�ضوائل الع�ضوي������ة فيتكيف كل عن�رص مع 
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خ������رى يف ان�ضجام ومنطية مدة  العنا�رص الأ

أرباع القرن.  قد تتجاوز ثالثة ا

خ������الل هذه املدة يده�ضن������ا اأن كل ع�ضو 

يع������رف حاجات������ه ويعرف حاج������ات اجل�ضد 

فيتاأقلم مع هذه املعرفة مدى احلياة. 

لقد اأفرغنا يف هذا اجل�ضد الذي يتمتع 

بذكاء عجيب. 

يغ������ذي نف�ض������ه بنف�ض������ه وي�ضل������ح نف�ضه 

�������رصار الوافدة  بنف�ض������ه ويق������اوم بنف�ض������ه الأ

خطار قريبها وبعيدها حا�رصها  ويح�س بالأ

فعال الالزمة..  وم�ضتقبلها كما امتلك ردود الأ

آلة خارق������ة الرتكيب والرتتيب  ه������ذا اجل�ضم ا

لت احلديثة برتو�ضها واأذرعها  حتى لتبدو الآ

أوتارها �ضورة تافهة اأمامه.  ومفا�ضلها وا

هذا الدماغ الكامن يف الراأ�س الذي يبدو 

العقل اللكرتوين بت�ضابكه وغرائبه وتعقيداته 

ن�ضخة م�ضغرة عنه. 

لذلك.. يقول لني يوتانغ: 

م������ن حق هذا اجل�ض������د اأن نف�رص وظائفه 

دون تق������زز واأن ندرك م������ا فيها من الّنمطّية 

والت������وازن وامل�ضئولية م������ن حقه علينا بل من 

أنف�ضن������ا اأن نفهم دون ا�ضمئزاز  واجبنا جتاه ا

عملي������ات التعرق والتغ������وط والتبول والغدد 

واملرارة واملثانة وغريها. 

اإن وجودن������ا به������ذا اجل�ضد مب������ا فيه من 

حاجات وما يقوم ب������ه من وظائف هو الذي 

أبدع ال�رصائع والنظم والفل�ضفات والعقائد.  ا

ه������ذا اجل�ضد الذي تزود مبعدة ل متتلئ 

حت������ى تفرغ ول تفرغ حت������ى تتطلب المتالء 

من جديد هو الذي كتب احل�ضارة بدءاً من 

وىل.  حروفها الأ

وحاجاته الت������ي ل تنتهي ول تتوقف هي 

الت������ي اأقحمت احليل������ة والك������ذب واخليانة 

وبئة انت�رصت  يف احلي������اة وبانت�ضار تل������ك الأ

الفو�ضى فقامت احلاجة اإىل و�ضع القوانني 

التي ف�ضلت ما اأمكن من احلقوق وما اأمكن 

من الواجبات. 

كما قام������ت احلاجة اإىل �������رصورة تنفيذ 

القوان������ني، فكانت املحاك������م وال�ضجون وقوى 

من.  الن�ضباط والأ

اإن تكويننا عبيداً حلاجة الطعام امل�ضتمر 

ثر يف حياة  أبلغ الأ – كان له – وما ي������زال – ا

الأم. 

أو  مر ا وم������ن ال�ضخف ال�ضتهانة به������ذا الأ

احلديث عنه بالالمبالة. 

أْعَق������د امل�ضائل الدولي������ة يتوقف بحثها  فا
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�ضاعة الغداء. 

وخري م������ا تقدمه لغائب ح�رص من غياب 

أو زائر كبري هو �ضن������ع وليمة فاخرة  طوي������ل ا

تدعو اإليها على �رصفه �ضخ�ضيات مهمة. 

ح�ضاء لوجد  ولو كلف م�ضئول نف�ضه بالإ

تنا�ضباً طردياً بني عدد الولئم الفاخرة التي 

قدمه������ا اإىل امل�ضئولني وب������ني املنا�ضب التي 

تقلدها. 

أن������ق ف�ضم������ى نف�ضه  والطع������ام ال������ذي تا

أثر كثرياً يف حياة الأم، بل لن  »القت�ض������اد« ا

نكون مبالغني اإن قلنا: اإنه كان حمرك التاريخ 

وموقد احلروب �ضغريها وكبريها. 

يقول������ون: كان تاأثري الطع������ام على الثورة 

أ�ض������د وقع������اً م������ن فك������ر رو�ضو  الفرن�ضي������ة ا

ول قال:  ومونت�ضيكي������و وديدرو ونابلي������ون الأ

يحارب اجلي�س مبعدته اأولً. 

فكار املادية دعونا  بعد هذه اجلولة يف الأ

نت�ضور باحلياد الكامل ماذا كان يكون الكون 

لو خلقنا ب������دون معد بحوا�ضل مثل حوا�ضل 

الطري ومناقري تتناول الرزق من اأي مكان. 

ال�ضورة تكون هكذا.

اأخ������الق واح������دة ل فا�ضل������ة ول �ضيئة ل 

ظ������امل ول مظل������وم تبعاً لذلك خ������ال املجتمع 

نظم������ة واملحاكم وال�ضجون  من القوانني والأ

و�ضلط������ات الن�ضباط ول طم������ع فيما لدى 

الغري ول خ������وف من العت������داء وبالتايل لن 

خرة،  أو ثواب يف الدنيا والآ يكون من عقاب ا

ف������كار ال�ضارب������ة يف الفر�ضيات واإن  تلك الأ

كان������ت ل تعرب عن يقيني قطفتها من حدائق 

الفكر املادي ثم و�ضعتها باأ�ضلوب اأدبي، هي 

نظري������ات اعتربها اأكر من ملي������اري اإن�ضان 

علماً قائماً بنف�ضه. 

خ������ر واإن مل يغالوا  أم������ا معتنقوا الفكر الآ ا

تل������ك املغالة فه������م مثلهم يف اعتب������ار املادة 

ب�ضتان احل�ض������ارة واأول بذورها وما التدرج 

احل�ضاري غري تدرج املادة وتطورها. 

الع�رس البدائي:

أماك������ن وجوده  ن������درة الغ������ذاء وتباع������د ا

والظ������روف ال�ضعب������ة التي حتي������ط به جعل 

م�ضاألة احل�ضول عليه �ضعبة هو يف الطبيعة 

والطبيع������ة ت�ض������م ب������ني قاطنيه������ا حيوانات 

مفرت�ضة وهولت �ضام������ة مميتة لذلك كانت 

جماعي������ة البحث اأول عم������ل جماعي قام به 

خطار الطبيعية.  ن�ضان �ضد الأ الإ

بعد اأن غاب عدد كبري يف بطون الوح�س 

ن�ض������ان اأن الوح�س اأقوى منه واأدرك  اأدرك الإ
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اأن الكثري منه ي�ضتطيع اأن يتغلب على الوح�س 

أ يح�س باخلوف من الوح�س اإن  املنف������رد ابتدا

كان منف������رداً دون جماع������ة، فاخل������وف من 

الوحو�س والظروف الطبيعية كان اأول حرف 

�رصة فتلتها  يف تكوين املجتم������ع، اإذ تكونت الأ

�������رص ثم الع�ض������رية فالقبيلة ومع  جمموعة الأ

كل تكاث������ر يف املجتمع كان يتكاثر الطمئنان 

وتنخف�س عتبة اخلوف طيلة العهد البدائي، 

ظل اجلوع رفيق العمر فالغذاء نادر الوجود 

وه������و اإن وج������د فبكميات قليل������ة وبعد بذل 

جه������ود كبرية كانت �ض������ورة املجتمع البدائي 

تي: ل ملكية  كم������ا ر�ضمها املنطق ال�ضليم كالآ

ن ال�ضتغالل  خا�ضة وبالت������ايل ل ا�ضتغالل لأ

نتاج الذي ولد متاأخراً ثم  نتيج������ة لفائ�س الإ

ل فروق ول طبق������ات ول ظامل اأو مظلوم ول 

غني وفقري واإن ح������دث قتٌل َما فما كان يتم 

وفق تلك املفاهيم. 

 بداأ التطور:

أ�ضاليب  ه������م الذي ه������و الغ������ذاء يف ا بالأ

احل�ضول عليه وزيادة كمياته وتخزين الفائ�س 

منه.

 كان اكت�ض������اف الع�ض������ا اأول اكت�ضاف اآيل 

فقد وجد فيه������ا و�ضيلة نافعة جلمع اجلذور 

ع�ضاب وحت�ض�س الرتبة. والأ

أو التكرار اكت�ضف النار   ثم بامل�ضادف������ة ا

واحلديد واملحراث فتنوع������ت بذلك و�ضائل 

ن�ض������ان على  نت������اج ف������ازدادت �ضيط������رة الإ الإ

الطبيعة، لذلك علمته التجارب اأن ال�ضتعانة 

لت تعطي مردوداً اأكر. بالآ

كثار منها ون�رصها   لذلك عك������ف على الإ

أو�ضع مدى.  على ا

كان������ت تلك املرحلة مرحل������ة خما�س عن 

احلرفة وحققت احلرفة ا�ضتقالل احلرفيني 

ر�س واأ�ضحى  عن ال�ضيادين وع������ن عامل الأ

لكل منهم جمتمعه اخلا�س. 

لت  بعي������د تع������دد ا حل������رف وتكاث������ر الآ

وانت�ضارها. 

نتاج وبذلك  ن�ضان تف������اوت الإ اكت�ضف الإ

ابت������داأت نقلته احل�ضارية الكربى فقد اأدرك 

من خ������الل التجارب اأن املجهود الذي يبذله 

متو�ضط القوة يكفيه ويزيد على حاجته.

نتاج هو الذي اأوجد ال�رصا�ضة   فائ�س الإ

الجتماعية فبمق������دار ال�ضيطرة على جهود 

خرين يتحقق املزيد من الفائ�س وبتحقق  الآ

اأي  يب������ذل  اأن  دون  للم�ضيط������ر  الرفاهي������ة 

جمهود. 
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 ال�رصا�ضة بداأت على امل�ضتويات الفردية 

ث������م ات�ضعت فيم������ا بعد ف������كان ال�ضبي الذي 

يتحول به امل�ضبيون رجالً ون�ضاء اإىل كتل من 

فوائ�س اجلهود توؤمن الرفاهية للمنت�رص. 

لقد انكم�س ع�رص ال�ضيد واقت�رص على 

بع�س الت�رصفات الفردي������ة لكي يولد عهداً 

جديد يزداد فيه النهب والتكالب على فائ�س 

نتاج هو عهد الرق.  الإ

ع�رس الرق:

أر�ضط������و كيف كان ينظر اإىل  لقد خل�س ا

الرقي������ق يف ذل������ك الزمان بقول������ه: الرق هو 

اإح������دى �ضحايا الطبيعة القا�ضي������ة اإذ مثلما 

أنواع الكائنات منه������ا املتفوق ومنها  اأجنبت ا

املنح������ط هكذا فعل������ت يف الكائ������ن الب�رصي 

فاأوج������دت ال�ضيد واأوج������دت العبد واأوجدت 

الفروق التي و�ضعت كل منهما يف مكانه.

 لذلك يرى:

 اأن على الدول������ة اأن حترر ذوي املواهب 

أو  ر�س ا الفكري������ة من الن�ضغال الو�ضي������ع بالأ

ال�ضي������د والتف������رغ ل�ضتثم������ار م������ا اأعطتهم 

مكاني������ات التي حتقق فائدة  الطبيعة من الإ

بناء املجتمع كافة. لأ

 اأما تغطية احلاجات املادية لهذه النخبة 

من غذاء وك�ض������اء و�ضواه فيجب اأن يقوم بها 

أك������ر من و�ضائل  رق������اء الذي������ن هم لي�ضوا ا الأ

اإنتاج مادي.

 وكلم������ا كان يتقدم الزم������ن كانت تتزايد 

الفروق بني ال�ضيد والعبد حتى غدت مرهقة 

ع�ضرية الحتمال.

 لق������د كان امت�ضا�س طاق������ة العبد حتى 

الق�ض������ور بداية التمرد على الرتدي وع�ضيان 

وامر مما خلق احلاجة اإىل اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة  الأ

الت������ي �ضميت فيما بعد با�ض������م الدولة تتاألف 

من وال�ضجون،  من قوى القانون والق�ضاء والأ

فالدولة كما يدل الت������درج التاريخي وجدت 

حلماي������ة ال�ضادة من مت������رد العبيد ولكنها اإذ 

حققت احلماي������ة تزايدت يف ظلها الكراهية 

ول قبل  خ������دود، ففي الق������رن الأ وتعم������ق الأ

امليالد الت������ف العبيد ح������ول �ضبارتكو�س يف 

ثورة زعزع������ت اأركان الدولة الرومانية حتى 

ق�ضي عليها يف �ضن������ة 73 قبل امليالد وثورة 

آ�ضيا  أدي�ضون التي اأخمدت بعد اأن اكت�ضحت ا ا

ال�ضغرى وجماعة احلواجب احلمراء نفقت 

يف ال�ضني كما تنفق اخلراف.

�ضياد  ث������ورات ذبحت ذبحاً ب�ضكاك������ني الأ

ت ال�ضاحات  نها مالأ ولكنها كانت مالح������م لأ
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باللح������م الب�رصي وهي اإن انتهت مثلما تنتهي 

ماآ�ض������ي النتحار فقد ترك������ت ب�ضمتها على 

جبهة الزمن تتحدى الفناء 

ج������اء يف مراجع التاري������خ اأن حياة العبد 

حتت العبودية مل تكن لتزيد على �ضبع �ضنوات 

هرام التي نقلت على ظهور ا  واأن حجارة الأ

لعبيد املتك�رّصة م������ن مقاليع اأق�ضى اجلنوب 

كانت تق������دم اإىل ملك امل������وت كل يوم ع�رصة 

اآلف عب������د وهكذا كان احل������ال مع حجارة 

بعلبك وبابل وتدمر واحلدائق املعلقة و�ضائر 

القالع واحل�ضون والق�ضور.

 لذلك كان ل بد:

 م������ن توقع انهيار ذل������ك النظام بقوانني 

وثوابت وكان اأول م������ن �ضعر باخلطر القادم 

زرق الذين  هو ال�ض������ادة اأ�ضح������اب ال������دم الأ

أنه������م م�ضتهدف������ون وكالع������ادة قبل  علم������وا ا

مور و�ضع������وا خطة احتواء املد  ا�ضتفحال الأ

قبل الطوفان ، وذلك بتغيري ال�ضيغة مع بقاء 

اجلوهر فال�ضيد يبقى �ضيداً ولكن يف مملكة 

اأخرى والعبد يبقى عبداً ولكن يف م�ضتعمرة 

اأخرى. 

قطاع وحينما منا طرد  لقد ولد عهد الإ

عه������د الرق معاك�ض������ه الجتماع������ي وا�ضتقل 

باحلياة.

قطاع:   ع�رس الإ

ر�������س معم������ل اخلري وق������د نبتت منها  الأ

)1(
املخلوقات. 

 فلتتعّزز العالقة بينها وبني العاملني. 

ليلت�ض������ق كل عبد يف قطعة منها بال�ضق 

ر�س والل�ضيق  اأبدي ل يفك������ه غري املوت فالأ

يف خدمة ال�ضيد وهكذا دار الدولب ليبقى 

اجلوهر مثلما كان.

فالقن �ضار رقيقاًَ وال�ضيد ظل �ضيداًَ. 

�ضبوع �ضبعة واح������د منها حلياة  أي������ام الأ ا

أيام فمن  القن وعائلته اأما الفائ�س وهو �ضتة ا

حق ال�ضيد. 

اأي اأن اأكري������ة دماء القن وع�ضالته هي 

خلدمة ال�ضيد وم�ضلحت������ه لقد و�ضفوا هذا 

أن������ه اأزيل �ضريورة وم�ضرياً،خا�ضًة  التق�ضيم با

بع������د اأن عك������ف رجال الدي������ن ي�ضبون عليه 

م������ن م�ضادرهم 
 )2(

لهي. ميتحونه الزي������ت الإ

املقد�ضة. 

لقد قدم اأحد املوؤلف������ني �ضورة عما كان 

يجري فقال: 

أتاوة  كان الق������ن يقدم ن�ض������ف املح�ضول ا

ويدف������ع من الباق������ي لقاء رع������ي املا�ضية يف 



ن�سان منذ بدء الزمان     ق�سة الإ

155 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

احلقل ع������ن كل واحد م������ن حيواناته ولقاء 

رع������ي اخلنازير يف احلدائ������ق كما كان عليه 

اأن يقدم

البي�������س والدج������اج وال�ضم������ن والع�ض������ل 

وال�ضم������ع والن�ضيج ومواد البن������اء ف�ضاًل عن 

خ�ضاب م������ن الغابة والعناية باأ�ضجار  قطع الأ

احلقل. 

حمط������ة  يف  طوي������اًل  التاري������خ  توق������ف 

قطاع. الإ

ر�س وال�ضيد اإل   فل������م ت�ضعف العرى بالأ

بعد اأن فه������م القّن باأن القول باأزلية العالقة 

أبديته������ا هو م������ن النظريات الت������ي �ضاغها  وا

قنان من  �ضي������اد من جهله وتخلف������ه واأن الأ الأ

جداد ظلوا حت������ى طواهم املوت  ب������اء والأ الآ

�ضي������اد وتاأم������ني م�ضاحله������م  يف خدم������ة الأ

وم�ضال������ح اأ�رصهم دون اأي ف������رق بينهم وبني 

ت النفو�س  حيوانات اخلدمة بع������د اأن امتالأ

بهذه احلقائق بداأت تتف������كك العرى وبداأت 

�ضياد  قنان مزارع الأ عناق فهجر الأ تتحرر الأ

بالع�������رصات واملئ������ات وجتمع������وا يف الوديان 

نهار. و�ضفوح اجلبال وعلى �ضفاف الأ

 لقد ع������ادت احلي������اة اإىل احلرفة ولكن 

أو�ضع واأكر اإتقاناً من قبل. على ا

 فتكون من التجم������ع والعمل عامل جديد 

ا�ضمه »عامل احلرفة«.

ومثلما مرت رياح التطور على املحطات 

ن�ض������ان من حمطة اإىل  ن�ضاني������ة متنقلة بالإ الإ

ن  اأخرى هكذا م������رت على حمطة احلرفة لأ

كل تطور هو ابن �رصعي للحاجة التي �ضببت 

وجوده.

 ارتفع������ت مع الزمن على اأجنحة التطور 

فران العالية ل�ضهر املعادن وجعلها  أبني������ة الأ ا

مرنة قابلة للطي واللي وال�ضياغة من جديد 

لت امل�ضنوعة يف البالد وملا  فان�ضاح������ت الآ

عجزت طريقة تبادل ال�ضلع عن تلبية حالت 

التعامل ب������رزت احلاجة اإىل اتفاق على مادة 

نواع وال�ضلع فكان النقد  �ضياء والأ تقيم بها الأ

تلبي������ة لهذه احلاج������ة وما زال حت������ى اليوم 

معتمد البيع وال�رصاء.

نباء ع������ن جناح التجمع   واإذ �ضاع������ت الأ

لة. واحلرفة والآ

أ  قنان وبدا أقف������رت اأكرية املزارع من الأ  ا

�ضياد يفك������رون يف كيفي������ة ال�ضتفادة من  الأ

أرا�ضيهم وكيفية اإدارتها. ا

 يقولون:

أ�ضن������ان الع�رص   فيم������ا كان������ت تت�ضاقط ا
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قنان تفر اإىل املدن  قطاعي وكانت اآلف الأ الإ

والقرى ت�ضكل يف املدينة تكوين ب�رصي جديد، 

قطاعيني له  قن������ان ولي�س من الإ لي�س من الأ

طابع������ه اخلا�������س وت�ضكله اخلا�������س وو�ضعه 

الزماين واملكاين اخلا�س. 

أ ناعم امللم�س  اإنه التك������ون الربجوازي بدا

ط������ري العواطف حت������ى اإذا قوي������ت عيدانه 

و�ضلبت �ضيقانه انتفخ ف�ضار مع الزمن تكويناً 

أ�ضمالي������ة هي البنة ال�رصعية  أ�ضمالياً فالرا را

للربجوازية ا�ضتطاع������ت كاأبناء العنكبوت اأن 

أ�ضقائها واأن تبتلعهم حتى تفردت  تتغلب على ا

باحلياة دونهم و�ضاروا يف بطنها غذاء لها. 

الع�رس الراأ�صمايل:

أ�ضقط جماعات  مور ا التطور الذي بدل الأ

العالق������ات القت�ضادي������ة ال�ضابقة عن جواد 

الزعامة.

 ولكن مل يطل الزمن حتى تبني اأن املطلب 

�ضا�ض������ي للنا�������س هو الرفاهي������ة واأن تغيري  الأ

نتاج  العالقات لي�س اأكر من تطوير لو�ضائل الإ

كي يتحقق املزيد من الفائ�س وبالتايل لكي 

يتحقق ملالكه املزيد من الرفاهية.

 لقد ت�ضلم العقل قيادة احلياة.

فهذه املكائن ال�ضخمة:

تعمل دون توق������ف تخت�رص الزمن وتلبي 

ن�ضان بي�رص  أع������داداً مذهلة من رغب������ات الإ ا

أو يدركها التعب  ومنطية واإتقان دون اأن تلهث ا

بل ودون اأن يكون لها طلبات اأو �رصوط.

عالم:  وهذه املن�ضاآت يف البحر كالأ

 متخر العباب متحدية عوا�ضف البحار 

وتياراتها حامل������ة اإىل بقاع الدني������ا اأ�ضناف 

احلاجات وال�ضلع. 

عل������ى  العاكف������ون  ف������ذاذ  الأ والعلم������اء 

معادلتهم:

حددوا عالق������ة الكل باجل������زء ور�ضدوا 

حركات الكائنات بالقوانني العلمية ور�ضموا 

حرف الريا�ضية ال�ضماء  مظاهر الطبيعة بالأ

ومزقوا غالل������ة الغمو�س عن ج�ضد الفل�ضفة 

وال�ضعر. 

ن�ضانية يف حالة ا ملخا�س العظيم  كانت الإ

ن�ضان اأن يخلع جلده القدمي  ألزم الإ فالتطور ا

واأن يتلقى الزمن بجلد جديد. 

أ�ضمايل.. كان جنيناًَ  لق������د ولد الع�رص الرا

يف رح������م الربجوازية فما لبث غ������ري القليل 

حتى امتلك نا�ضية احلياة. 

خملوق عجيب الرتكي������ب تعددت روؤو�ضه 

وعيونه وا�ضتطالت يداه. 
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الروؤو�������س �ضخمة مثل روؤو�������س العمالقة 

ذرع طويل������ة ت�ضتطيع القب�������س على كل  والأ

�ضيء 

يف اأي مكان والعيون نفاذة ل فرق لديها 

بني ليل ونهار. 

أ�ضمايل فولدت معه بثوب  ولد الع�رص الرا

جديد وحوام������ل اجتماعية جدي������دة م�ضاألة 

تنازع البقاء بني فئتني. 

�ضياد اجلدد امل�ضتثِمرين. وىل: فئة الأ الأ

والفالح������ني  العم������ال  فئ������ة  الثاني������ة: 

امل�ضتثَمرين.

حي������اء املظلمة واملعام������ل املكتظة  يف الأ

حي������ث اله������واء الل������زج الثقيل عل������ى اأر�ضفة 

ال�ضوارع والدروب املقفرة. 

ولدت طبقة العمال مثلما يولد العمالقة 

وبداأت تتنف�س برئة التاريخ.

أ�ضمالية بالدور الذي كان  لقد قامت الرا

يقوم به اأ�ضالفها ولكن ب�ضيغة جديدة فهذا 

املد الجتماع������ي اجلديد يجب احتواوؤه باأي 

و�ضيلة. 

ولكن املخادعة تق�ضي اأن تكون املوادعة 

اأول الو�ضائل. 

فاأ�ضاع������وا اأن تطوي������ر املكائ������ن وتو�ضيع 

املعامل وحت�ضني �رصوط العمل اإمنا هو راأفة 

بجي�س اجلهود والتعب. 

�ضباغ مل تلبث غري القليل اأن زالت  ولكن الأ

�ضنان التي افرتت لالبت�ضام غدت  وظهر اأن الأ

نواجذ تقوم على �رصاديب الطمع وال�ضم، ومل 

يعد اخلداع �ضهل املرور. 

أ�ضمالية بعد تفكري عميق:  قالت الرا

هذه الكتل الب�رصي������ة التي �ضودها دخان 

املعام������ل وتراكم عليها غبار ال�ضوارع واأحنت 

ظهوره������ا حاج������ة البحث عن الغ������ذاء، هي 

ح�ضن  خمرية التغيري ور�ضيد النتقال اإىل الأ

الجتماعي. 

يج������ب اأن يحال بينه������ا وبني ما ميكن اأن 

تقوم به. 

األ فلتن�ضاأ دونها ال�ضدود وليعمها اجلهل 

والتخل������ف ولت�ضتعل بينها ن������ريان احلزازات 

ال�ضيق������ة ولتك������ن ال�رصط������ة جاه������زة للقمع 

وال�ضجون جاهزة لال�ضتيعاب. 

أ�ضماليون-:  فنحن -يقول الرا

وقّعنا مع الده������ر بروتوكولً يق�ضي باأل 

نهون 

أنن������ا يجب اأن ن�ضتب�ض������ل يف الدفاع عن  وا

آخ������ر ن�ضمة من  مواقعن������ا وامتيازاتن������ا حتى ا
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احلياة فينا 

وهك������ذا: �ضار التاريخ بخطوات ثقيلة مع 

الزمن. 

فعدد �ض������كان الهند كانوا اأكر من ع�رصة 

اأ�ضع������اف �ض������كان بريطانيا وم������ع ذلك ظلت 

حتت حكم الربيطاين مئة عام تقريباً )1857 

 .)1947 –

أندوني�ضي������ا ذات املئ������ة وثمانني مليون  و ا

ا�ضتعمرته������ا هولن������دا الت������ي ل يزي������د عدد 

�ضكانها على 15 مليون������اً ول تزيد م�ضاحتها 

على ثالثني األف كيل������و مرتاً اإل قلياًل ) رقم 

33491كيلومرت(.

وظلت حتت ال�ضتعمار حتى عام 1949 

ن  للميالد واأمريكا اجلنوبية ل تزال حتى الآ

تعرف باحلديق������ة اخللفية للوليات املتحدة 

أنها تن�ضاح على  أنها ع�رصون جمهورية وا م������ع ا

15 % من الياب�ضة. 

يف العقد الثاين من القرن الع�رصين عادت 

اإىل الظهور نظرية النق�ض������ام الطبقي التي 

كانت قد طرحت ثم اختفت منذ خم�ضينيات 

الق������رن التا�ضع ع�رص يومه������ا مل تكن الظروف 

املو�ضوعي������ة قد تهياأت ومل تكن ركائز التغيري 

الجتماعي قد قويت مبا فيه الكفاية. 

واحلوام������ل  تغ������ريت  الظ������روف  ولك������ن 

الجتماعي������ة قويت مب������ا مك������ن الرو�س اأن 

يحول������وا النظرية اإىل واق������ع �ضيا�ضي يف عام 

1917 ميالدي. 

ويف ال�ض������ني ذات املليار ون�ضف ا�ضتوىل 

امل�ضحوق������ون اأحفاد احلواجب احلمراء على 

مقاليد احلك������م وقادوا �ضفينته بعبقرية فذة 

يف البحر الب�رصي املتالطم. 

ويف فيتن������ام ا�ضتطاع الث������وار اأن يحدثوا 

مريكية نزيفاً مل ينقطع حتى  ح�ض������اء الأ يف الأ

اليوم.

ويف بلداننا العامل الثالث �ضقط ال�ضتعمار 

يف اجلزائ������ر و�ضوريا وم�رص ولبن������ان وليبيا 

واملغرب. 

لق������د جت�ض������دت فرو�ضية عم������ر املختار 

و�ضال������ح العل������ي ويو�ضف العظم������ة يف عبد 

�ضد واليوم ترتفع الراية  النا�رص وحاف������ظ الأ

يف يد ب�ضار ون�رص اهلل. 

ويف اليقني الجتماعي: 

ن�ضان  اأن حركة التاريخ التي ظلت تنقل الإ

أية  من ع�������رص اإىل ع�رص �ضوف لن جتمد يف ا

حمطة بل و�ضوف ت�ضتمر يف ال�ضري ما دام يف 

هذا الكوكب ب�رص. 
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ها هي الظ������روف ال�ضيا�ضي������ة والعلمية 

والأخالقية تهب حامل������ة معها رياح التغيري 

والت�رصيعي������ة  القت�ضادي������ة  املعام������الت  يف 

والجتماعية.

أ النا�س يتداولون فكرة   ففي الزراعة بدا

) اأن م������ن ل ي�ضارك يف اجله������ود ل ي�ضتحق 

�ضيئاً من املردود(.

�ضوات قائلًة:   ويف ال�ضناعة تتعاىل الأ

ال�ضناعات الت������ي تكونت منها احل�ضارة 

ابتداًء من خيط احلياكة حتى اأ�ضخم املكائن 

واأكره������ا تعقيداً هي موجودات جبلت بعرق 

العامل وجهوده.

كرية   ويف ال�ضيا�ضة واحلك������م اأدركت الأ

أنه������ا �ضاحبة احلق  ال�ضاحق������ة م������ن ال�ضعب ا

ال�رصع������ي يف احلك������م ويف و�ض������ع القوانني 

نها تبدع كل �ض������يء من رغيف  نظم������ة لأ والأ

ب������رة حتى  اخلبز حت������ى ال�ض������اروخ ومن الإ

الطائرة والقاطرة والباخرة. 

اإن م������ا اأجنزت������ه ال�ضع������وب يف جم������الت 

الفكر والفل�ضف������ة والقت�ضاد عجزت النظم 

أ�ضمالي������ة ع������ن كبحه وبن������اء ال�ضدود يف  الرا

وجهه. 

لذلك.. 

طغا تناق�س امل�ضالح على �ضطح الن�ضاط 

الجتماعي. 

�ضا�ضية« التي تقا�س  و�ضار »امل�ضط������رة الأ

بها درجة احلرارة الجتماعية. 

ن  أو تاأخره������ا اإل لأ فم������ا تعر الث������ورات ا

الثوار مل يعروا بعد على اللغة امل�ضرتكة. 

:
)3(

قال دور كهامي

»ال�ضرتاكية هي �رصخة املعذبني« 

ج������ل وراأى  ويف اليق������ني لو امت������د به الأ

أ�ضمالية اإىل ا�ضتعمار  بعينيه كيف حتولت الرا

وكيف ازدادت �رصا�ضة ال�ضتعمار فتحول اإىل 

مت  أذلها ونهبها، لأ احتالل ا�ضتعبد ال�ضعوب وا

مقولته عن ال�ضرتاكية بعبارة 

لة والنهب الكافر«  أذلتهم الآ »الذين ا

تعذب البدائ������ي والرقيق والقن.. تعذبوا 

و�رصخوا..تعذب������وا و�رصخوا كم������ا قال دور 

كهامي ولكن ال�ضرتاكية مل تتحقق. 

نها نقل������ة اجتماعية ل  وم������ا ذل������ك اإل لأ

تتحقق حتى يلد زمنها وتقوم ظروفها وتتكون 

لها احلوامل الجتماعي������ة التي ت�ضتطيع اأن 

ت�ضد عنها وحتميها. 

خوة  واحلوام������ل الجتماعي������ة ه������ي »الأ

احلقيقية املطلقة بني القوى املنتجة وو�ضائل 
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نتاج.  الإ

اإذ بدونه������ا ل ت�ضتطيع القوى املنتجة اأن 

نتاج.  تدير املجتمع والإ

عل������ى اأن ما يج������ب األ يغيب عن الذهن 

الذي يج������ب اأن يبقى الرتكيز عليه والتذكري 

ب������ه قائماً هو: اأن ل حتمية يف التاريخ اأي ل 

جمود فيه. 

واإن اإط������الق كلم������ة »احلتمية« من ع�رص 

اإىل ع�رص �ضرياً مع تغري النظم. 

اإمنا هو جماز ل حقيقة. 

فال�ضرتاكي������ة التي كانت نقل������ة نوعية مل 

ن�ضان  تك������ن اأكر من حمطة ا�ض������رتاح فيها الإ

من وعثاء �ضف������ره التاريخي وكان خطاأ بالغاً 

اعتبارها حتماً ل يتعدل ول يتبدل. 

ولقد قام الدليل لديها من عندها. 

فاجلي������ل ال������ذي حم������ل ال�ضرتاكية على 

كتفي������ه مل يكن اجليل ال�ضرتاكي ال�ضحيح ومل 

ميتلك احلوامل الجتماعي������ة التي ت�ضتطيع 

وجندلتها،  أ�ضمالية  الرا ملوؤام������رات  الت�ضدي 

م������ر غري ذلك ملا انه������ار النظام  ول������و كان الأ

ال�ضرتاك������ي يف الحتاد ال�ضوفياتي وملا تكون 

النظام الرخو يف ال�ضني الذي ل ي�ضري اإل يف 

و�ضط الطريق. 

ال�ضيء ال������ذي ل جدال فيه هو اأن قطار 

التاريخ �ضوف ي�ضتمر حتى تنطفئ احلياة من 

هذا الكوكب. 

ن..  نحن ل نعلم يف اأية حمطة الآ

ول نعلم متى تزهر فيتنام العرب 

ول نعلم متى يتحول ال�ضعب اإىل مقاومات 

جنبي  حترر البالد العربي������ة وتنظفها من الأ

وجوداً و�ضيا�ضًة. 

اإنه ملن العب������ث اأن ننتظر الثورة من غري 

الثوار 

أولئ������ك الذين ت�ضم������روا على م�ضاحلهم  ا

والت�ضقوا بال�ضق اأبدي 

أولئ������ك الذين ي������كادون يذوبون يف عناق  ا

بع�ضهم. 

أولئك مل يكونوا ولن يكونوا ثواراً  ا

واإذ يدعون يف جمال�ضهم اإىل الثورة على 

كل �ضيء 

فاإمن������ا مثلهم كذلك املث������ل الذي جاء يف 

�ضعر �ضوقي: 

ب��������������رز ال�������ث�������ع�������ل�������ب ي�������وم�������ًا 

ال�����واع�����ظ�����ي�����ن�����ا  ث��������ي��������اب  يف 

ي���ه���دي ر�������������س  الأ يف  وم���������ص����ى 

وي�������������������ص���������ب امل��������اك��������ري��������ن��������ا 
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وي��������������ق��������������ول احل������������م������������د هلل

اإل����������������������������ه ال��������ع��������امل��������ي��������ن��������ا 

اأي���������ه���������ا ال�������ك�������ف�������ار ت������وب������وا 

ف������ه������و ك������ه������ف ال����ت����ائ����ب����ي����ن����ا 

ودع�����������������وا ال���������دي���������ك ي�����������وؤذن

ل�������������ص������الة ال�����������ص�����ب�����ح ف���ي���ن���ا 

ف���������اأت���������ى ال���������دي���������ك ر�������ص������ول

م�������ن اإم��������������ام ال���ن���ا����ص���ح���ي���ن���ا 

م���������������������ر ع����ل����ي����ه ع���������ر����������س الأ

ي���ل���ي���ن���ا  اأن  ي�������رج�������و  وه�����������و 

ف���������اأج���������اب ال��������دي��������ك ع����������ذرًا

ي����������ا اأ�����������ص����������ل امل�����ه�����ت�����دي�����ن�����ا 

ب����������ّل����������غ ال�������ث�������ع�������ل�������ب ع����ن����ي

ع������ن ج�����������دودي ال�������ص���احل���ي���ن���ا 

مم��ن ال����ت����ي����ج����ان  ذوي  ع������ن 

دخ������������ل ال������ب������ط������ن ل���ل���ع���ي���ن���ا 

اأن�����ه�����م ق�����ال�����وا وخ�������ري ال����ق����ول

ق����������دم����������ي����������ن����������ا  ق��������������������ول الأ

خم������ط������ئ م��������ن ظ��������ن ي������وم������ًا

دي������ن������ا  ل������ل������ث������ع������ل������ب  اأن 

ْر�ِص نََباتاً( نوح 17/71.  اأَنَبَتُكم مَن الأ
ُ هَّ
)الل  -1

املاحت: هو امل�صتقي من البئر بالدلء.  -2

دبية  حداث الأ ول اإميل، عا�ص بني 1958-1917 عامل اجتماعي قال:»اإن املجتمع م�صدر الأ هو »فرن�صي« ا�صمه الأ  -3

والدينية«.
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�ص������ل، م�رصي املولد والدار  عمر بن عل������ي بن مر�صد بن علي، حموي الأ

أ�صعر املت�صوفني  أبو القا�صم، �رصف الدين بن الفار�ض. ا أبو حف�ض وا والوف������اة. ا

يلقب ب�صلطان العا�صقني.

أبوه م������ن حماه اإىل م�رص ف�صكنها، و�صار يُثبت الفرو�ض للن�صاء على  قدم ا

الرجال ب������ني اأيدي احلكام فلقب بالفار�ض. ولد له عمر الذي ا�صتغل عندما 

خذ احلديث عن ابن ع�صاكر، ث������م ُحبِّب اإليه �صلوُك 
�ص������ب بفق������ه ال�صافعية، واأ

اأديب وقا�س وناقد �ضوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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طريق ال�صوفية، فتزهد وجترد، وجعل ي�أوي 

اإىل امل�ص�جد املهجورة يف خراب�ت »القرافة« 

–اأي املق�بر- يف الق�هرة واأطراف املقطم. 

أ�صهر احلج، فك�ن  ذهب اإىل مكة يف غري ا

ي�صلي ب�حلرم، ويكرث العزلة يف واد بعيد عن 

مكة. ويف تلك احل�ل نظم الكثري من �صعره. 

وع�������د اإىل م�ر بع������د خم�صة ع�������ر ع�م�ً، 

زهر وق�صده  ف�أق�������م بق�عة اخلط�ب������ة يف الأ

الن��س ب�لزي�رة، حت������ى اإن امللك الك�مل ك�ن 

ينزل لزي�رته.

ك�ن جمي������اًل نبياًل ح�صن الهيئة وامللب�س، 

ح�صَن ال�صحبة، رقيق الطبع، �صخي�ً جواداً.

ك�ن يح������ب م�ص�ه������دة الني������ل يف امل�ص�ء 

ويع�صق مطلق اجلم�ل.

بي�ت�ً �رَّح 
أ وينقل الزركلي عن ابن حجر ا

فيه� ابن الف�ر�س ب�لحت�د كقوله:

ويف موقفي، ال.. بل �إيلَّ توجهي

كعبتي ومني  يْل،  �صالتي  ولكْن 

مل ي�������رح ابن الف�ر�س ديوان������ه كم� فعل 

حم������ي الدين بن عربي، لك������ن كثريين عكفوا 

علي������ه ف�أو�صعوه �رح�ً وت�أوي������اًل وك�صفوا عن 

�ص�رات التي احتجبت وراء  مع�ين الرموز والإ

لف�������ظ والعب�رات. ومنه������م: �صعيد الدين  الأ

الفرغاين. عب������د الرزاق القا�ض������اين. ح�ضن 

البوريني. عبد الغني النابل�ضي.

يف معنى ال�صوفية

�ضتاذ حممد يا�رص �رصف اإىل اأن  يذهب الأ

�ضالم، عند العرب،  ال�ضوفية عرفت قبل الإ

أنها رمبا جاءت من اليونانية )�ضوُف�س(  ويرى ا

أي�ضاً اإنه������ا ترجع اإىل  اأي احلكي������م. ويق������ال ا

النتم������اء اإىل )�ضوفة( ال������ذي ُوجد يف زمن 

اجلاهلية، وانت�ضب اإليه جماعة، قطنوا مكة، 

وانقطعوا على عبادة اهلل.

أي�ضاً: ت�ضوفوا، اأي لب�ضوا ال�ضوف  ويقال ا

اخل�ض������ن، وانقطع������وا ع������ن احلي������اة الرغدة 

لهية  الناعم������ة، اإىل العبادة وحب ال������ذات الإ

والنبي حممد )�س(.

راأي القامو�س:

يذه������ب �ضعي������د اخل������وري ال�رصتوين يف 

)اأقرب امل������وارد يف ُف�َضح العربية وال�ضوارد( 

اإىل اأن الت�ض������وف ه������و ت�ضفي������ة القلب عن 

������ة ومفارقة الأخالق الطبيعية،  يَّ موافقة الرَبِ

واإخماد ال�ضفات الب�رصية وجمانبُة الدعاوى 

النف�ضانية،ومنازل������ة ال�ضف������ات الروحاني������ة، 

والتعلق بعلوم احلقيقة.
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)خرقة الت�ضوف( ما يلب�ضه املريد من يد 

�ضيخه الذي يدخ������ل يف اإرادته، ويتوب على 

يده.

هدف املت�صوفة

أب������و العال عفيف������ي فاإن  كم������ا يق������ول د. ا

املت�ضوف������ة ي�ضرتكون يف موق������ف عام واحد 

أنهم ينك������رون اإن������كاراً باتاً اأن  يتلخ�������س يف ا

»احلقيق������ة« هي ذل������ك الع������امل الواقع الذي 

يت�ضبث به غريهم، ممن هم اأقل منهم ن�ضجاً 

يف العق������ل والروح، فاإن������ه ل ي�ضبع يف هوؤلء 

املت�ضوفة نزعاتهم الروحية العالية ول يروي 

فيهم غلة ال�ضوق اإىل معرفة احلقيقة املجردة 

الت������ي ت�ضبو نفو�ضهم اإىل معرفتها والت�ضال 

بها.

اأما الهدف الذي يهدفون اإليه ويكر�ضون 

أو  حياتهم ل������ه، فهو الو�ض������ول اإىل احلقيقة ا

الت�ضال بها عن طريق حالة روحية خا�ضة، 

يدركونها فيها اإدراكاً ذوقياً مبا�رصاً.

والدلي������ل القاطع على �ضدق نزعتهم هو 

ا�ضتم�ضاكهم مببادئه������م وت�ضبثهم بر�ضالتهم، 

أ�ضاليب ال�ضطه������اد والتعذيب والقتل  ا رغم 

وال�ضخرية.

مقدمة

لهي  هناك حّبان عند املت�ضوفة: احلب الإ

واحلب النبوي.

لهي: يتخذ فيه املحب مو�ضوع  احل���ب الإ

لهي������ة، ويتحدث فيه عن  حب������ه من الذات الإ

ن�ض������ان، اأو بني  احلب املتب������ادل بني اهلل والإ

احلق واخللق على حد تعبري ال�ضوفية.

احل���ب النبوي: يف احل������ب النبوي يتخذ 

املحب مو�ضوع حب������ه من النبي حممد )�س( 

أو م������ن النور املحمدي اأو احلقيقة املحمدية  ا

أ�ضبق يف الوجود  التي ه������ي عند ال�ضوفي������ة ا

على كل موجود عام������ة، وعلى وجود حممد 

)�س( خا�ضة.

وم������ن ال�ضوفية م������ن جمع ب������ني هذين 

احلبني يف �ضعره ونره. ومنهم من تخ�ض�س 

باأحد هذين احلبني.

تعبري ال�صوفية عن احلب:

1- ه������و تارة �رصيح مر�ضل مطلق من كل 

لغاز، بحيث يتبني  قيد من قيود الرم������ز والإ

أو ال�ضامع اأن احلب هنا الذي يتغنون  للقارئ ا

في������ه بو�ضف جم������ال املحب������وب وجالله هو 

لهية اأو هو حب النبي حممد  حب ال������ذات الإ

والنور املحمدي اأو احلقيقة املحمدية. قالت 
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رابع������ة العدوية: اإلهي اإن كنت اأعبدك 

رهبة م������ن النار فاحرقني بنار جهنم، 

واإذا كن������ت اأعب������دك رغب������ة يف اجلنة 

أما اإذا كنت اأعبدك من  فاحرمنيها، وا

اأجل حمبتك، فال حترمني يا اإلهي من 

زيل. جمالك الأ

أ�ضلوب  2- وتارة اأخرى، ي�ضطنعون ا

�ضارة والتلويح الذي يعمدون فيه اإىل  الإ

غما�س مثل ابن الفار�س  غراب والإ الإ

وابن عربي واحلالج ويعولون هنا على 

املجازات وال�ضتعارات والكنايات من 

أل������وان الرمز امللغز الذي من �ضاأنه اأن  ا

مر خفاء. يزيد الأ

�صوؤال

أو الناثر هنا اأن يقدم  ه������ل يُعنى ال�ضاعر ا

أو  لهية ا و�ضف������اً حلال������ه يف طريق املحب������ة الإ

النبوي������ة، وعر�ضاً ملذهبه يف هذه املحبة وما 

يتفرع عنها يف م�ضائل لها خطرها من النواحي 

أنه  ا أم  ا خالقية وامليتافيزيقية..  النف�ضية والأ

أو النبوية؟ لهية ا يرمي اإىل مديح الذات الإ

لهي والنبوي، ويختلط  يت�ضابه احلبان الإ

خر، ويقع هذا الت�ضابه  مو�ضوع كل منهما بالآ

يف ال�ضع������ر ال�ضويف بني احلب������ني من ناحية 

ن�ضاين من ناحية ثانية، وبني  وبني احل������ب الإ

احلب اخلمري من ناحية ثالثة.

من املعجم الغزيل والمري:

اإن ال�ضع������راء ال�ضوفيني حني عربوا عن 

أو  لهي ا اأذواقه������م ومواجيدهم يف حبه������م الإ

ألفاظه������م وعباراتهم من  النب������وي، التم�ضوا ا

معجم ال�ضعر الغزيل اأو اخلمري، مما خلفه 

املحب������ون العذري������ون: جمنون ليل������ى. جميل 

بثينة، كثري عزة. وهكذا جند لديهم مفردات 

من مثل: احل������ب. ال�ضبابة. الغرام. الع�ضق. 

�ضى. اجل������وى. الب������كاء. النواح.  الهي������ام. الأ
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نني. ومما خلف������ه ال�ضعراء اخلمريون من  الأ

مثل اأبي نوا�س، وهكذا جند لديهم مفردات 

أ�������س. خمر.  مث������ل: حان. اأحل������ان. طا�س. كا

ُمدامة. دنان. �ضكر. ن�ضوة.

ومن ال�ضع������راء املت�ضوف������ة امل�ضلمني من 

لف������اظ الغزلية  ي�������رصف يف ا�ضطناع هذه الأ

واخلمري������ة مثل اب������ن عربي واب������ن الفار�س 

وجالل الدي������ن الروم������ي )بالفار�ضية( حتى 

لفاظ الغزلية واخلمرية  ليظن بع�ضهم اأن الأ

ت������دل على حب اإن�ضاين مو�ضوعه هذه الغادة 

أو تلك، كم������ا اأن اخلمر املذكورة هي اخلمر  ا

املادية املعروفة.

العجز عن فهم الرموز الغزلية واخلمرية: 

اأدى اإىل الت�ضنيع على املت�ضوفة والغ�س من 

القيم الروحية التي تنطوي عليها، وتف�ضريها 

مبعان مادية دنيوية.

وهك������ذا ذهب بع�������س امل�ضت�رصقني: مثل 

الفرن�ضي كليم������ان هوار ال������ذي راأى اأن ابن 

الفار�������س كان �ضاعراً خمري������اً اأحب اخلمرة 

املع�ضورة من الكرم حباً عنيفاً.. واخلال�ضة 

أنا�س متهالكون  اأن هوؤلء زعموا اأن ال�ضوفية ا

على ال�ضهوات احل�ضية واللذات العملية.

نكليزي رينولد  م�صت�رسقون من�صفون: الإ

�ضالم(  نيكول�ض������ون يف كتابه )ال�ضوفية يف الإ

وروبيني،  قال: »كثرياً ما اأخطاأ النقاد من الأ

ن خمري������ات  حت������ى اإن اأحده������م لََي�ض������ِم الآ

ال�ضوفية باأنها ت�ضتلهم اخلمر على وجه ما، 

أق������وى ما يدفعه������ا )ال�ضوفية( هو  واأغلب وا

دواف������ع ال�ضهوة البهيمية. واته������ام ال�ضوفية 

بهذه التهم������ة كاذب حقاً، ول يجازف بذلك 

القول عاقل در�س موؤلفاتهم«.

�ضالمي  عل������ى اأن بع�س رجال الدي������ن الإ

أ�ضبق م������ن امل�ضت�رصق������ني املتع�ضبني  كان������وا ا

باحة والكفر  فاتهم������وا ال�ضوفية بالف�ضق والإ

والزندق������ة. وه������ذا م������ا جرى لب������ن عربي 

فا�ضط������ر اأن ي�ض������ع بنف�ضه �رصح������اً لديوانه 

�ضواق(. واإذا كان ابن عربي قد  )ترجمان الأ

جنا بروحه، فاإن احلالج مل ينج.

الرم���وز  اإىل  املت�صوف���ة  جل���اأ  مل���اذا 

لغاز؟ والأ

اأو�ضح ذل������ك بع�س املت�ضوف������ة يف كتب 

له������م: )اللمع يف الت�ضوف( للطو�ضي. )ك�ضف 

للق�ضريي،  )الر�ضالة(  للهجويري.  املحجوب( 

وه������و يق������ول يف حديث������ه ع������ن م�ضطلحات 

ال�ضوفية:

ألفاظاً فيما  »وهذه الطائف������ة ي�ضتعملون ا
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بينه������م، ق�ض������دوا بها الك�ضف ع������ن معانيهم 

خف������اء وال�ضرت على من باينهم  نف�ضهم، والإ لأ

ألفاظهم م�ضتَبْهمة  يف طريقهم، لتكون معاين ا

جان������ب، غريًة منهم عل������ى اأ�رصارهم  على الأ

اأن ت�ضيع يف غ������ري اأهلها، اإذ لي�ضت حقائقهم 

جمموع������ة بن������وع تكل������ف، اأو جملوبة، ب�رصب 

ت�������رصف، بل هي معان اأودعها اهلل يف قلوب 

قوم، وا�ضتخل�س حلقائقها اأ�رصار قوم«.

من معجم املت�صوفة:

لف������اظ: احل������ال. القب�س  م������ن ه������ذه الأ

ن�������س. اجلمع والفرق.  والب�ض������ط. الهيبة والأ

الغيبة واحل�ضور. ال�ضحو وال�ضكر.

وعلى �ضبي������ل املثال فالقب�������س هو حالة 

اخل������وف. والب�ضط: مبنزلة الرج������اء. يقول 

اجلنيد: اخل������وف من اهلل يقب�ضني والرجاء 

منه يب�ضطني. واحل������ال: هو معنى يرد على 

القل������ب من غ������ري تعمد ول اكت�ض������اب. وقال 

بع�ضهم: احلال كالربق، فاإن بقي فهو حديث 

نف�������س. وثمة التواج������د والوج������د والوجود. 

فالتواج������د: ا�ضتدعاء الوجد ب�رصب اختيار. 

والوجد ي�ض������ادف قلبك، ويَ������ِرد عليك، بال 

أن�ض������دوا: وجودي اأن اأغيب  تعم������د وتكلف. وا

عن الوجود مبا يبدو علي من ال�ضهود.

أبو علي الدق������اق: التواجد يوجب  وقال ا

ا�ضتيع������اب العبد. والوجد يوج������ب ا�ضتغراق 

العبد. والوجود يوجب ا�ضتهالك العبد، فهو 

كمن �ضهد البحر، ث������م ركب البحر، ثم غرق 

يف البحر.

ابن الفار�س:

�ضلط������ان العا�ضق������ني، �ض������اع يف ق�ضيدته 

التائي������ة الكربى )نظ������م ال�ضل������وك( وامليمية 

الغ������زيل واخلمري،  الرم������زان  )اخلمري������ة( 

ويكاد هذان الرم������زان اأن يتالزما يف هاتني 

أو ال�ضامع  الق�ضيدتني: وي�ضعب على القارئ ا

أو ي�ضمع �ضعر غزيل  أ ا اأن يتبني اأهذا الذي يقرا

يف و�ض������ف املحبوبة التي يرمز اإليها ال�ضاعر 

�ضماء التي  أو بغري ذلك من الأ أو �ضلمى ا بليلى ا

يكني بها عن حمبوبت������ه، اأم هو �ضعر خمري 

أو املدامة التي يرمز بها  يف و�ضف اخلم������ر ا

ال�ضاعر املح������ب اإىل حبه، ويرمز باآثارها يف 

لهي يف  نف�س �ضاربها اإىل ما يُحدثه احلب الإ

نف�س املحب من اأحوال.

من التائية الكربى:

�صقتني حمّيا احلب راحة مقلتي

ِت وكاأ�صي حميا من عن احل�صن جلمَّ

فاأوهمت �صحبي اأن �رسب �رسابهم

بنظرِة انت�صائي  يف  ���رسي  ���رّس  به 
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وباحلَدق ا�صتغنيت عن حدقي وِمْن

ن�صوتي �َصمويل  م��ن  ل  �صمائلها 

ففي حاِن �صكري حاَن �صكري لفتية

بهم مت يل كتم الهوى مع �صهرتي

ومّلا انق�صى �صحوي تقا�صْيترُ و�صلها

ومل َيْغ�صني يف ب�صطها قب�س خ�صيِة

حا�رسي يك  ومل  بي  ما  ْبثثها  واأرُ

جلوتي بخلوة  ح��اٍظ  لها  رقيٌب 

�صاهد بال�صبابة  وح���ايل  وق��ل��ت 

ووجدي بها ما ِحيمَّ والفقد مثبتي

فني احلبُّ مني بقيًة َهبي قبَل يرُ

امل��ت��ل��ف��ت ن���ظ���رَة  يل  ب��ه��ا  اأراك 

لهي �صلطان العا�صقني واحلب الإ

لهي عند اب������ن الفار�س، هو  واحل������ب الإ

كاأمره عند �ضائر املت�ضوفة، مبعناه الذي فيه 

ن�ضان اهلل، وهو املحور الرئي�ضي الذي  يحب الإ

تدور علي������ه ريا�ضات النف�������س وجماهداتها. 

أ�ضار اإلي������ه اإمام املحبني يف التائية  وهذا ما ا

الكربى )نظم ال�ضلوك(:

واأذه����ْب����ترُ يف ت��ه��ذي��ب��ه��ا ك���ل ل��ذة

فاطماأنت ع��اده��ا  ع��ن  باإبعادها 

ركبته م��ا  دون��ه��ا  ه����وٌل  ي��ب��ق  ومل 

����ص���ه���د ن��ف�����ص��ي ف��ي��ه غ���ري زك��ي��ِة واأرُ

وك����لُّ م��ق��ام ع��ن ���ص��ل��وك قطعته

ع����ب����ودي����ٌة ح��ق��ق��ت��ه��ا ب��ع��ب��ودي��ة

ت��رك��ترُ ما ��ّب��ًا فلما  وك��ن��ت بها ���صَ

����ت اأري�������د اأرادت������ن������ي ل���ه���ا واأح����بمَّ

ويف الق�ضيدة نف�ضه������ا حتدث عما رجع 

اإليه م������ن املقامات التي يع������رب عنها باأعمال 

العبادة:

ع���م���ال ال��ع��ب��ادة ع���ادًة رج��ع��ت لأ

عّدتي رادة  الإ اأح����واَل  واأع����ددت 

�ْصكي بعد هتكي وعدترُ من وعدت بنرُ

بعفة لنقبا�سٍ  ب�صطي  خالعة 

مثوبة يف  رغ��ب��ة  ن��ه��اري  و�صمت 

عقوبة من  رهبة  َلْيلي  واأحييت 

����ْرت اأوق����ات����ي ب������ِورد ل����وارد وَع����ممَّ

واعتكاٍف حلرمة ل�صمت  و�صمت 

رادة: بني العبادة والإ

وهذا املوقف الذي وقفه ابن الفار�س يف 

لهي ب������ني اأعمال العبادة وبني اأحوال  حبه الإ

حوال  رادة، واأظهرنا من خالله على اأن الأ الإ

أداة  ن�ضان هلل اإمنا هي ا واملقامات من حب الإ

أدوات������ه من وجه، ونفحة من نفحاته من  من ا

أبو حامد الغزايل يف  أ�ضار اإلي������ه ا وجه اآخر، ا

كتاب������ه: )اإحياء علوم الدين( ح������ني قال: اإن 
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املحبة هلل هي الغاية الق�ضوى من املقامات 

والذروة العليا من الدرجات.

وحب اهلل هذا ينظ������ر اإليه ابن الفار�س 

أنه اأ�ضل يف وجود اخللق،  وال�ضوفيون على ا

ووا�ضط������ة يف �رصي������ان احلي������اة واحلركة يف 

املخلوق������ات ا�ضتن������اداً اإىل احلديث القد�ضي: 

ع���رف،  اأرُ اأن  فاأحبب���ترُ  كن���زًا خمفي���ًا،  )كن���ت 

فخلق���ت الل���ق، فب���ه عرف���وين( فال�ضوفية 

يرون بن������اء على هذا احلدي������ث القد�ضي اأن 

لهية كانت قبل اإيجاد اخللق خفية  الذات الإ

أراد اهلل اأن يرى  غري معروفة ول مرئية، ثم ا

ذاته يف �ضيء اآخر غري ذاته، واأحب اأن يُْعرف 

من �ضيء اآخر غري ذاته فخلق اخللق واأوجد 

العامل.

لهي مقومات احلب الإ

امليمي������ة  الفار�������س  اب������ن  ق�ضي������دة  يف 

لهي  أبان مقومات هذا احلب الإ )اخلمرية( ا

الكوين، وذل������ك من خالل حديث������ه الرمزي 

لهي الك������وين، وكنى عنه  عن ه������ذا احلب الإ

باملُدامة: وه������ذه املدامة من حيث هي كناية 

لهية الكوني������ة قدمية وجدت  ع������ن املحبة الإ

زل، مل يكن قبلها زم������ان معدود ول  من������ذ الأ

بد ول تدخل  �ضكل حمدود، وهي باقية اإىل الأ

يف قيود الزمان واملكان:

مدامة احلبيب  ذك��ر  على  �رسبنا 

خلق الكرم �صكرنا بها من قبل اأن يرُ

لها البدر كاأ�س وهي �صم�س يديرها

زجت جنم هالل، وكم يبدو اإذا مرُ

ولول �صذاها ما اهتديت حلانها

الوهم ت�صورها  ما  �صناها  ول��ول 

ومل يبق منها الدهر غرَي ح�صا�صة

كاأن خفاها يف �صدور النهى كتم

اأهله اأ�صبح  ِك��رت يف احلي  ذرُ ف��اإن 

اإث��م ول  عليهم  ع��اٌر  ول  ن�صاوى 

ومن بني اأح�صاء الدنان ت�صاعدت

ومل يبق منها يف احلقيقة اإل ا�صم

واإن خطرت يومًا على خاطر امرئ

ف��راح وارحت��ل الهم اأقامت به الأ

وقال اأي�ضاً مو�ضح������اً َقبْلية هذه املدامة 

وقدمها وتفلتَها من قيود الزمان واملكان:

��ه��ا ت��ق��دم ك����لمَّ ال��ك��ائ��ن��ات ح��دي��ثرُ

ر�صم ول  هناك  �صكٌل  ول  قدميًا 

حلكمة َث��ممَّ  �صياء  الأ بها  وقامت 

بها احتجبت عن كل من ل له فهم

َبْعدها َب��ْع��د  ول  قبٌل  قبلها  ول 

حتم لها  فهي  ب��ع��اد  الأ وَق��ْب��ل��ي��ة 
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ها وع�رس املدى من قبله كان ع�رسرُ

اليتم ولها  بعدها  اأبينا  وع��ه��درُ 

بل������ى اإن اهلل جمي������ل وجمال������ه حقيقي 

ومطلق، وهذا اجلمال هو من اأخ�س �ضفات 

لهية وجتلياتها. وعند ابن الفار�س  الذات الإ

ي�ضتغرق نف�ضه ه������ذا ال�ضعور بالجنذاب اإىل 

لهية، ا�ضتغراقاً جعله ي�ضهد  جمال الذات الإ

حمبوب������ه احلقيق������ي يف كل معن������ى ويف كل 

مظهر:

ت���راه اإن غ���اب ع��ن��ي ك���لُّ ج��ارح��ة

بهج رائ���ق  لطيٍف  معنى  ك��ل  يف 

يف نغمة العود والناي الرخيم اإذا

���ف���ا ب���ني اأحل�����اٍن م���ن ال��ه��زج َت���اأَلمَّ

يف المائل  غ��زلن  م�صارح  ويف 

�صباح يف البلج �صائل والإ َبْرد الأ

على الغمام  اأن��داء  م�صاقط  ويف 

منت�صج زه����ار  الأ م��ن  ��ور  نرُ ب�صاط 

اإذا الن�صيم  اأذي���ال  م�صاحب  ويف 

رج الأ اأط��ي��ب  �صحريًا  اإيل  اأه���دى 

ويف الِتثاِمَي ثغر الكاأ�س مرت�صفًا

ري���ق امل���دام���ة يف م�����ص��ت��ن��زٍه ف��رج

اأمنية ابن الفار�س

على اأن روؤي������ة هذا احلبيب، ظلت اأمنية 

خرية من  اب������ن الفار�س، حت������ى اللحظ������ة الأ

أراد كرابع������ة العدوية اأن يظفر  حيات������ه، لقد ا

زيل،  بنظرة من اهلل ي�ضتمتع فيها بجماله الأ

ومن هنا نراه يعد متثل اجلنة مكافاأة له على 

نه ل يريد اجلنة، لكنه يريد  حبه هواناً له، لأ

رب اجلنة.

لق������د حك������ى بره������ان الدي������ن اإبراهي������م 

اجلع������ربي املعا�رص لب������ن الفار�������س حكاية 

احت�ض������ار ال�ضاعر ال�ضويف وم������ا وقع له يف 

ذل������ك الحت�ضار من متثل اجلن������ة له، فقال 

)برهان الدي������ن(: راأيت اجلنة قد متّثلت له، 

آه. و�������رصخ �رصخة عظيمة  فلم������ا راآها قال: ا

وبكى بكاًء �ضديداً وتغري لونه وقال:

اإن كان منزلتي يف احلب عندكم

اأيامي �صيعت  فقد  راأي���ت  ماقد 

زمنًا بها  روح���ي  اأم��ن��ّي��ة ظ��ِف��َرْت 

اأح��الم اأ���ص��غ��اث  اأح�صبها  وال��ي��وم 

ويتابع برهان الدين: ف�ضمعت قائاًل يقول 

أ�ضم������ع �ضوته ول اأرى  ر�س ا ب������ني ال�ضماء والأ

�ضخ�ضه: يا عمر! فماذا تروم فقال:

اأروم وقد طال املدى منك نظرة

ت لمَّ وكم من دماء دون مرماي طرُ



ابن الفار�ض.. �شلطان العا�شقني

171 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

ث������م تهلل وجه������ه وتب�ض������م، وق�ضى نحبه 

أنه اأعطي مرامه. فرحاً م�رصوراً، فعلمت ا

ابن الفار�س واأفالطون

له������ي يف الت�ضوف  يف كتاب������ه )احلب الإ

�ضالم������ي( ي�ضف الدكتور حممد م�ضطفى  الإ

حلم������ي، ال�ضاعر املت�ضوف عمر بن الفار�س 

أن������ه �ضلط������ان العا�ضقني واإم������ام املحبني يف  با

له������ي بني �ضعراء الع������رب: »اإن من  احلب الإ

يطمح اإىل اجلمال احلقيقي، فعليه اأن يداأب 

منذ �ضباه عل������ى الت�ضال بال�ضور اجلميلة، 

واأن يَجع������ل من هذه ال�ضور �ض������ورة واحدة 

بعينها مو�ضوعاً حلبه، ثم يُلحق هذه ال�ضورة 

بالبدائع العقلي������ة والروائع الروحية. وعليه 

بع������د ذل������ك اأن يوؤمن اأن اجلم������ال يف اأي من 

أّي  ال�ضور جتلى، فهو بعينه �ضنو اجلمال يف ا

خرى«. من ال�ضور الأ

ويقول ابن الفار�س

ولتقل اجلمال  باإطالق  و���رسح 

خ���رف زي��ن��ِة ب��ت��ق��ي��ي��ده م��ي��اًل ل���زرُ

جمالها م��ن  ه  ح�صنرُ مليح  فكل 

ك��ل مليحِة ب��ل ح�صنرُ  ل��ه،  م��ع��اٌر 

بها قي�سرُ لبنى هام بل كلرُ عا�صق

ع���زِة ك���ث���رّي  اأو  ل��ي��ل��ى  ك��م��ج��ن��ون 

ب�صها ف لرُ با منهم اإىل َو�صْ فكلٌّ �صَ

ب�صورة ح�صٍن لح يف ح�صن �صورِة

مبظاهٍر ب���دت  اأْن  اإّل  وم�����اذاك 

جتلت فيها  وه��ي  �صواها  فظنوا 

أبو العال عفيفي يف كتابه  ويرى الدكتور ا

�ضالم« اأن  »الت�ضوف الثورة الروحي������ة يف الإ

ابن الفار�س كان �ضاع������راً فوق كونه �ضاعراً 

�ضوفي������اً، وكان لجتماع هذين املزاجني فيه 

أثر يف تكوين �ضخ�ضي������ة عجيبة قد ل جند  ا

لها نظرياً اإل يف مت�ضوفة �ضعراء الفر�س.

»وحدة ال�صهود«

أي�ض������اً اأن من  وي������رى الدكتور عفيف������ي ا

أ�ضعاره  �رصاف حماولتنا اأن ن�ضتخل�س من ا الإ

أو نعده من اأ�ضحاب  مذهباً فل�ضفياً مت�ضقاً، ا

وح������دة الوجود، كم������ا فعل تق������ي الدين بن 

تيمي������ة من القدماء وامل�ضت�رصق دي ماثيو من 

املحدث������ني. على اأن الدكت������ور عفيفي يعتقد 

أبيات تائيت������ه الكربى )نظم  اأن عل������ى بع�س ا

ال�ضلوك( م�ضحًة من وحدة الوجود.

وابن الفار�س اأخ������رياً مت�ضوف ينزع يف 

لهي من������زع اأ�ضحاب »وحدة ال�ضهود«  حبه الإ

فقد ا�ضتغرق يف حبه، وغاب عن نف�ضه وعن 

كل م������ا حوله، فلم ي�ضهد يف الوجود �ضيئاً اإل 

�ضهد اهلل فيه فاع������اًل وموؤثراً، ومل يقع نظره 
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آة ينعك�س على �ضفحتها  آه مرا على جميل اإل را

لهي املطلق )كانت تعرتيه احلال،  اجلمال الإ

ي������ام ل ياأكل ول ي�رصب ول  فيق�ضي فيها الأ

يتكلم، وهو م�ضّجى كامليت، �ضاخ�ضاً بب�رصه 

اإىل ال�ضماء. ف������اإذا اأفاق اأملى على من حوله 

م������ا فتح اهلل ب������ه عليه من التائي������ة الكربى( 

وه������ذه الق�ضيدة، كما يق������ول د.عفيفي هي 

معراج ابن الفار�������س الروحي، يحدثنا فيها 

عن مراحل تط������وره الروحي، وماعاناه  وما 

�ضاه������ده يف كل مرحل������ة، وم������ا اأح�س به من 

اإخفاق اأو جناح.

لهي اأروع اأن�صودة للحب الإ

مهما يكن م������ن اأمر، فاإن اب������ن الفار�س 

لهي، م������ا مل يبلغه غريه من  بل������غ من احلب الإ

ال�ضابقني علي������ه واملعا�رصين له، والالحقني 

أو  ب������ه، �ضواء يف ما يتعلق باللف������ظ ومعانيه، ا

يف ما يت�ضل بال������ذوق ومراميه. ومن هنا، مل 

أن�ضودة  يكن دي������وان ابن الفار�س اأروع واأمتع ا

أي�ضاً اأجمَع  لهي فح�ضب، واإمنا كان ا للحب الإ

لفاظ املرتادفة على احلب.  أو�ضع معجم لالأ وا

كما يقول د.حممد م�ضطفى حلمي.

ابن الفار�س.. يف ع�رسه

مهما يكن من اأمر، فاإن ابن الفار�س، يف 

�ضوفياته الكربى »نظم ال�ضلوك« و»اخلمرية« 

وىل.  أنه �ضاعر م������ن الطبقة الأ برهن عل������ى ا

واإذا اأخ������ذ بع�ضهم علي������ه، عنايته الق�ضوى 

باملح�ضنات البيانية والبديعية، من ا�ضتعارات 

وكنايات وت�ضابيه، وطباق وجنا�س وتر�ضيع.. 

اإل������خ.. ف������اإن ذل������ك كان من �ضم������ات ال�ضعر 

وم�ضتلزمات������ه يف ذلك الزمن الذي عا�س فيه 

أواخ������ر القرن الثاين ع�رص  اب������ن الفار�س يف ا

وبداي������ات الثال������ث ع�������رص للمي������الد )576-

632ه�(، وهو ي�ضادف بدايات الع�رص الذي 

دب العربي على ت�ضميته  ا�ضطل������ح موؤرخو الأ

»ع�رص النحطاط« وهو ال������ذي يبداأ ح�ضب 

هذا الت�ضنيف ب�ضقوط بغ������داد عام 656ه� 

أباح املدينة جلنوده اأربعني  بيد هولكو الذي ا

يوم������اً، بعد اأن اأمر بذب������ح اخلليفة العبا�ضي 

عيان، واأمر باإلقاء نفائ�س  امل�ضتع�ضم باهلل والأ

الكتب واملخطوطات يف نهر دجلة.. ثم جاء 

من بع������د هولكو، ال�ضف������اح تيمورلنك الذي 

و�ضل اإىل دم�ضق.

الدائ���رة  خ���ارج  الفار����س  اب���ن 

ال�صوفية

أ ديوان ابن الفار�س، ل  عل������ى اأن من يقرا

يجد خارج الدائرة ال�ضوفية، �ضوى النزر من 

ال�ضعر يف مو�ضوعات اأخرى.. من ذلك مثاًل 
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بيات التي قالها يف دم�ضق، وفيها ل  تل������ك الأ

ندري هل زار دم�ضق، اأم متنى زيارتها، وهو 

يخ�ضى دخولها خوف������اً من الوباء الذي يبدو 

أنه كان منت�رصاً فيها. وقد �ضبق اأحمد �ضوقي  ا

يف ت�ضبيه������ه دم�ض������ق باجلنة اإذ ق������ال �ضوقي 

أنها اخللد ذاته: موؤكداً ا

وما النعيم  جنات  لبنان  خّلفترُ 

لبنان ال��ل��د  ط��ري��ق  اأن  ن��ب��ئ��ت 

يقول ابن الفار�س

ج���ل���ق ج���ن���ة م�����ن ت������اه وب���اه���ى

ورب�����اه�����ا م��ن��ي��ت��ي ل�����ول وب���اه���ا

ق��ي��ل يل ���ص��ف ب�����ردى ك��وث��ره��ا

ق���ل���ت غ�������اٍل ب�����رداه�����ا ِب�����رداه�����ا

وط����ن����ي م�������رس وف���ي���ه���ا وط����ري

م�صتهاها  
)�(

م�صتهاها ولعيني 

���ص��ك��ن��ت اإن  غ����ريه����ا  ول��ن��ف�����ص��ي 

ي���ا خ��ل��ي��ل��ي ���ص��اله��ا م���ا ���ص��اله��ا

ولب������ن الفار�س نت������ف �ضعري������ة، حافلة 

�ض������ارات البعيدة ع������ن الب�ضتان ال�ضويف،  بالإ

القريبة من املعاين احل�ضية، تذكرنا مبا اأورده 

عالم من اأن »املناوي نقل عن  الزركلي يف الأ

أنه كانت لل�ضيخ ج������وار بالبهن�ضا،  القو�ض������ي ا

يذه������ب اإليهن، فيغنني له بال������دف وال�ضبابة 

وه������و يرق�س ويتواج������د« وي�ضتطرد الزركلي 

ناق������اًل عن املناوي: »ولكل قوم م�رصب، ولكل 

مطلب. ولي�س �ضماع الف�ضاق ك�ضماع �ضلطان 

الع�ضاق« من ذلك مثاًل قول ابن الفار�س:

يتبعه ال�صرب  وجميل  راح���اًل  ي��ا 

يتفق لقياك  اإىل  �صبيل  من  هل 

اأن�صفتك جفوين وهي دامية ما 

ولف����ى ل���ك ق��ل��ب��ي وه���و ي��ح��رتق

وقوله:

يطربني عنه  حديث  اأو  حديثه 

اإذا ح�رسا ه��ذا  اأو  غ��اب  اإذا  ه��ذا 

������رَسُّ ب��ِه ك��اله��م��ا َح�����َص��ٌن ع��ن��دي اأرُ

النظرا واف��ق  م��ا  اأحالهما  لكن 

أي�ضاً: وقوله ا

��ِح َي��لرُ مل  �صبحها  و���ص��ٍل  ليلة  ي��ا 

ل����ه����ا ���رسب��ت��ه يف ق��دح��ي م���ن اأومَّ

مل��ا ق�����رسْت ط��ال��ت وط��اب��ت ِبِلقا

ِمَنحي من  حبه  يف  ني  حِمَ ب��دٍر، 

وكذلك هذان البيتان:

���ْرِد م��ا اأط��ي��ب م��ا بتنا م��ع��ًا يف برُ

اإذ ل���ص��ق خ���ده اع��ت��ن��اق��ًا خ��دي

ه وجنترُ ع���رٍق  م��ن  َر���َص��ح��ْت  حتى 

ال��ورد م���اَء  منه  ن�صيبي  زال  ل 
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ولع������ل هذين البيت������ني، يوؤك������دان متاماً، 

أو  اأن املعن������ي هو اإن�ضان حقيق������ي دون لُبْ�س ا

ا�ضتباه:

��ه��ْف��ه��ف��ًا ث��ق��ي��ل ال����ردِف اأه�����واه مرُ

و�صف ع��ن  ح�صنه  يجل  كالبدر 

بدت دغه حني  �صرُ واو  اأح�صن  ما 

العطف واو  ت��ك��ون  ع�صى  ربِّ  ي��ا 

حجيات اللغوي������ة �ضعراً  كان������ت لعب������ة الأ

أي������ام اب������ن الفار�������س. واإذا كان  دارج������ة يف ا

بع�ضه������ا �ضطحياً �ضقيماً، ف������اإن ال�ضاعر وقد 

أراد الدخ������ول يف هذا املجال فاإنه حاول اأن  ا

يرتق������ي بها عن ال�ضوي������ة العامية التي كانت 

غالبة على ال�ضعر والزجل يف ذلك الع�رص.

يقول ابن الفار�س ملِغزاً يف »هذيل«:

����ص���ّي���دي م���ا ق��ب��ي��ل��ٌة يف زم��ان��ه��ا

ْرب كم حيِّ �صاعْر مرمَّ فيها يف العرُ

مبتداها ودع  ح��رف��ًا  منها  ال���ق 

الع�صائر يف  مثلها  ت��ل��َق  ث��ان��ي��ًا 

منها ح��رف��ني  ��ف��َت  ��حمَّ ���صَ م��ا  واإذا 

��ف��ًا ا���ص��م طائر ك���لُّ ���ص��ط��ر م�����ص��عمَّ

واملعن������ى: اإن تط������رح من »ُهَذيْ������ل« الياء 

وجتع������ل احلرف الث������اين اأولً، فيتح�ضل من 

ذلك لفظة )ُهَذل( وهي قبيلة. ومعنى البيت 

الثالث اأنك اإذا جعلت الذال دالً، والياء باًء 

و�ضعف������ت كل �ضطر من الكلمة فيتح�ضل من 

ول: هدهد. ومن ال�ضطر الثاين:  ال�ضط������ر الأ

بلبل وكالهما ا�ض������م طائر. يجدر بالذكر اأن 

الت�ضحيف هو تغيري النقاط اأو حذفها.

ويقول ُملِغزاً يف »�ضقر«

ي���ا خ���ب���ريًا ب��ال��ل��غ��ز ب����نيمَّ ل��ن��ا ما

ع��ام ب��ع�����سرُ  ت�صحيفه  ح���ي���وان 

م��ن��ه ل����ك  اأ����ص���ف���َت���ه  اإن  ْب����ع����ه  ررُ

َح�����َص��ْب��ت��ه ع��ن مت��ام اإْن  ن�����ص��َف��ه، 

ول: �ضهر »�َضَفر« الهجري.  معنى البيت الأ

ومعنى البيت الثاين هو »القمر«.

ألغاز ابن الفار�س الطريفة ما قاله  ومن ا

يف »بطيخ«:

وين ع���ن ا����ص���م ����ص���يء ���ص��ه��يٍّ خ�����ربِّ

ا���ص��م��ه ظ���ل يف ال���ف���واك���ه ���ص��ائ��ْر

ما �صحفوا  واإن  ط��ائ��ر،  ن�صفه 

غ�����ادروا م��ن ح��روف��ه ف��ه��و طائر

ول طائ������ر »البط«.  املعن������ى: ن�ضف������ه الأ

ون�ضفه الثاين طائر »الرخ«.

وقال ملغزاً يف »ليف«

ما اإذا  النبات  من  �صيء  ا�صم  ما 

ق�����ل�����ب�����وه وج��������دَت��������ه ح����ي����وان����ا
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حا�صا ثلثيه  ��ف��ت  ���ص��حمَّ م��ا  واإذا 

َب����������ْداأَه ك���ن���ت وا����ص���ف���ًا اإن�������ص���ان���ًا

ول  وكما هو وا�ضح ف������اإن معنى البيت الأ

هو »فيل« ومعنى البيت الثاين هو »ويف«.

وقال ابن الفار�س ُملِغزاً يف »نوم«

���رى ���ص��ورة ��ٍم يرُ م��ا ا���ص��ٌم ب��ال ِج�����صْ

���هرُ حم���ب���وبرُ ن���������ص����ان  الإ اإىل  وه�����و 

ه �����ه ت�����ص��ح��ي��ف��ه ����ص���ْن���ورُ وَق�����ْل�����برُ

���ع���ج���ب���ْك ت��رت��ي��ب��ه ف����اع����َن ب����ه يرُ

ْف���������ردا اأرُ اإذا  ال�����ص����م  ح��ا���ص��ي��ت��ا 

م��������ن م�����ص��ح��وب��ه اأم�������ٌر ِب������ِه والأ

ول  وىل يف البيت الأ واإذا كانت ال�ضطرة الأ

تذكرنا باأجواء املت�ضوفة فاإن املعنى يف البيت 

خري،  الثاين ه������و »َو�َضن«. اأما معنى البيت الأ

مر من »نام« اأي: َنْ. فهو فعل الأ

نظرة.. عامة

عل������ى كل ح������ال، ف������ال بد لنا ك������ي نفهم 

املت�ضوف������ة جيداً، وبينهم اب������ن الفار�س، من 

اأن نتذك������ر احلي������اة الجتماعي������ة والثقافية 

والقت�ضادي������ة، يف تلك الف������رتة من التاريخ، 

اإث������ر الغزو ال�ضليبي، ووق������وع النا�س يف تلك 

حباط. لقد  حوال م������ن الياأ�س والكاآبة والإ الأ

جتاذب النا�س يف ذلك الع�رص نزعتان: نزعة 

اإباحية ونزعة زهدية. فان�رصف بع�ضهم اإىل 

ليم، ومالوا  اللهو واملجون هرباً من الواقع الأ

اإىل املخ������درات وامل�ضكرات ولذائ������ذ الدنيا، 

ي�ضتمتع������ون بها غري متورعني، ويكتبون عنها 

خر بق�ضوة  غ������ري خجلني. و�ضعر بع�ضه������م الآ

العي�������س، فان�رصف������وا اإىل التزه������د ال�ضديد. 

وبه������ذا املعن������ى يب������دو الت�ض������وف �رصباً من 

النكو�س، وبحثاً عن ال�ضرتخاء الروحي، يف 

ذلك العامل املتعايل. ومل تكن اأحوال املت�ضوفة 

يف البتعاد عن النا�س، كما فعل ابن الفار�س 

عندما جلاأ اإىل القرافات )املقابر( وامل�ضاجد 

املهجورة ووادي مكة، �ضوى اإمعان يف الهروب 

من ذلك العامل الفا�ضد الذي خلفته احلروب 

مر، اأن  ال�ضليبية. ويلف������ت النظر يف هذا الأ

نقياء وحدهم يف ذلك الزمن ال�ضعب هم  الأ

الذين جل������وؤوا اإىل الت�ض������وف. بلى لقد كان 

الت�ض������وف ثورة روحية حقاً.. ولكن.. باجتاه 

خا�س حمدد.

ول ا�صم مكان م�صجد يف الرو�صة، بالقاهرة. 1- م�صتهى الأ

الهوام�ش
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ن�ضان اإىل الغمو�س، كما يجنح اإىل الو�ضوح، يجنح اإىل الياأ�س، كما  يجنح الإ

مل، يجنح اإىل ال�ضودا�ية، كما يجنح اإىل التفا�ؤل.  
يجنح اإىل الأ

ن�ضان لغ������ات عديدة �فق املواقف التي تواجهه: لغة النظرات،  يتحدث الإ

لغة احلركات، لغة التجهم، لغة البت�ضامة، لغة ال�ضخرية، لغة الدموع. 

ن�ضان يف خمتلف  دب هذه احل������الت التي يجنح اإليها الإ
م������ن هنا تنا�ل الأ

اأجنا�ضه، ف������رى العقالء يف بع�س الر�ايات يجنح������ون يف بع�س املواقف اإىل 

باحث واأديب �ضوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

بالغة لغة الغمو�ض 

دبي يف التعبري الأ

❁
عبد الباقي يو�سف
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ال�سوداوية، اإىل التمرد عن القواعد ال�سلوكية 

ُرفوا به�������، وم� ذل������ك اإال اإ�س�رة ب�أن 
الت������ي ع�

ن�س�ن اأحي�ن� ي�ستعني مب� لديه من ط�ق�ت  االإ

حتى يواجه بع�ض امل�آ�سي والكوارث التي تقع 

دب هذه الظ�هرة  عليه بغتة، وق������د تن�ول االأ

ر 
ّ
ن�س�ن، ورك������ز عليه�، ونظ� بجدية ل������دى االإ

له�، وقدم حتلي������ات له� �سواء بلغة مب��رشة، 

أو رمزية.  ا

توظيف الغمو�ض 

بغتة اأح�ض ال�سيد /ميم/ ب�سعوبة تنف�ض، 

ومل� فتح عينيه و�سط ظام دام�ض اأدرك ب�أن 

�سعوبة التنف�������ض ذاته� هي التي اأيقظته من 

نوم������ه، وال يدري مل�ذا ب�غت������ه �سعور ظامي 

ب�أنه يف قرب. نظر اإىل النوا�سة، راآه� مطف�أة 

وه������ذا م� ع������زز ال�سعور ب�مل������وت لديه، ومن 

أ�سفل  ن�حية اأخرى فعندم� �سوب عينيه اإىل ا

الب�������ب املحكم عله يرى ن������وراً، اأح�ض بخيط 

�سفل اإىل املك�ن 
م������ن الدخ�ن يت�رشب م������ن االأ

املظل������م ال������ذي يحت������وي ج�سده ال������ذي ب�ت 

يرتع�ض حتت حل�ف غ������دا عليه بثقل جبل. 

خرية  متتم ال�سيد /مي������م/ بكلم�ت وك�أنه� االأ

�سود  الت������ي يتمتمه� لنف�سه: ه�هو الدخ�ن االأ

يزح������ف اإلي������ك، يتحلق كحب������ل م�سنقة حول 

رقبتك واأنت ل ت�ضتطيع ف������كاكا منه، تعجز 

عن اإب������داء اأي حركة يف مواجهته. اأمام هذا 

التوبي������خ الداخلي الذي وجهت������ه نف�ضه اإليه 

أراد اأن يبدي حركة ولو �ضغرية علها ت�ضجعه  ا

أنه  للنهو�س والتقدم نحو الباب لفتحه، بيد ا

أّية حماول������ة للتحرك فعادت نف�ضه  ف�ضل يف ا

تخاطب������ه ب������ذات النربة: اإنك مي������ت.. فقط 

امليت ه������و الذي ل يقدر على حمل ج�ضده.. 

هاهو الذي ظللت طوال عمرك تتهرب منه 

يقتحم������ك ويحيلك اإىل كائن عدمي احلراك، 

وبع������د قليل يحيل ج�ضدك اإىل جثة متف�ضخة 

�ضدقاء  وكاأنك مل تكن، كاأنك مل تع�س. كم من الأ

لديك، كم من ال�ضوارع التي مت�ضي فيها، كم 

من الطقو�س اليومية التي تقوم بها، �ضيغدو 

كل ذلك اإىل �ضورة من املا�ضي الذي ل يعود، 

لق������د فقدت كل �ضيء، فق������دت حياتك كلها. 

مل تك������ن ت�ض������دق اأن املوت حقيق������ة يواجهها 

ن�ضان، مل يكن اأي م������وت بو�ضعه اأن يقنعك  الإ

ن�ضان موتا كليا واختفائه من احلياة  مبوت الإ

احلافل������ة الت������ي يعي�ضها. اإنه������م يذهبون اإىل 

اأماكن اأخرى يعي�ض������ون احلياة بكل دفقاتها، 

أينما  ن�ضان ا هذه احلياة التي ل تنطفئ يف الإ

حل. 
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اكتظ������ت احلج������رة بالدخ������ان وراأى يف 

حلظات اأن الختفاء احلقيقي هو جموده يف 

الفرا�س م�ضت�ضلم������ا للدخان وبالكاد خرجت 

من فيه عبارة متلعثمة: /لكنني ل�ضت ميتا/. 

عندما تناهى اإليه �ضوته واأح�س باأن ال�ضوت 

اخ������رتق الظالم والدخان معا تاأكد باأنه لي�س 

ميتا، فاأطلق قهقهات جملجلة ل متناهية اأح�س 

على اإثرها بقوة هائل������ة جتتاحه، نه�س من 

الفرا�س يواجه الدخان والظالم ومد يده اإىل 

ت الغرفة نورا، راأى الظالم  زر ال�ضوء فامتالأ

والدخان يتعانقان ويخرجان بجنب من حتت 

ت  الباب. وا�ضل قهقهاته املجلجلة التي مالأ

نف�ضه بن�ضوة احلياة من جديد، ثم ارتدى ثياب 

اخلروج وفتح الباب، راأى اجلريان يتحلقون 

حول باب������ه يحدجونه بنظرات غريبة، اأدرك 

للتو ب������اأن قهقهاته املجلجل������ة تلك هي التي 

اأخرجتهم من بيوتهم، األقى نظرة �رصيعة اإىل 

�ضاعته راآها ت�ضري اإىل الواحدة ليال، يف تلك 

اللحظات اأح�س برغبة جاحمة يف اأن مي�ضي 

يف الطرقات حتت قناديل الليل، اأقفل الباب 

آبه بالنظرات  خلفه وم�ضى يهبط الدرج غري ا

التي تركها خلفه.  

الكتابة و�ضيلة من و�ضائل التغيري والتعبري، 

واأحيانا يعد الكاتب نف�ضه م�ضوؤول عن ع�ضة 

كلب هن������ا، ول�ضعة دبور هن������اك، حادث �ضري 

هنا، �ضجار هناك. هنا تتقابل مهمة الكاتب 

مر، فكان عمر بن اخلطاب  مع مهمة ويل الأ

يخاف اإذا لكمت �ض������اة يف طريق �ضريها، اأن 

ي�ضاأله اهلل عن تق�ضريه لعدم ت�ضوية الطريق. 

يقول نزار قباين: /اإن مهمتي ك�ضاعر عربي 

جتعلن������ي م�ضوؤول ع������ن كل نخل������ة، وعن كل 

ع�ضف������ور، وكل فالح، وكل �ضياد �ضمك، وكل 

طفل ذاهب اإىل املدر�ضة، من طنجة اإىل راأ�س 

اخليمة/ 

وعلي������ه، فالكتاب������ة الت������زام ب�ض������كل من 

�ضكال.  الأ

املركيز دي �ضاد، ول�ضويرن، وجاك ريفو، 

و�ضويفت، ورينيه كريفل كانوا ملتزمني مثل: 

أدلر، وتريمان.  غوركي، وهوغو، وا

�ضاد كان ملتزما بالنزعة ال�ضادية،، وريغو 

بال�ضوريالي������ة، وكافكا بالغمو�������س الفنتازي، 

وكام������و باحلرية والتم������رد، وبيكيت بالعبث. 

باملقابل كان هوغو ملتزما بالنزعة الرومان�ضية 

�ضالح  ن�ضان، ويدعو اإىل الإ التي يتمتع بها الإ

وال�ضم������اح متمثال لقول امل�ضيح /اأح�ضنوا اإىل 
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أم������ا  ا مبغ�ضيك������م/. 

فروي������د ف������ال ير�ضى 

مارك�������س  بفل�ضف������ة 

املادية، ويوؤمن بالقوة 

/ الالمرئية  اخلفية 

الالمادي/  الال�ضعور 

ن�ضان.  التي ت�ض�رّي الإ

جميع������اً  ه������وؤلء 

مببادئهم،  التزم������وا 

ع������ن  ودافع������وا 

الهامة  مكت�ضفاته������م 

حت������ى  والقيم������ة 

خرية من  ال�ضاعات الأ

خلت  وقد  وفاته������م، 

نه������ا يف النهاي������ة كانت ته������دف اإىل تقدمي  لأ

ن�ضان ب�ضورة عامة، وت�ضعى  خدمات جليلة لالإ

اإىل التخفيف عن املاآ�ضي التي تواجهه. 

هول املعاناة 

كان اللجوء اإىل ظاه������رة الغمو�س حالة 

دباء التعبري عن املاآ�ضي  يحاول من خاللها الأ

أو ت�ضيبهم  الت������ي ت�ضيب العامل ب�ضفة عامة، ا

ب�ضفة خا�ضة. 

يق������ول املركي������ز دي �ضاد مع������ربا عن قوة 

ت�ضاوؤمه و�ضوداويت������ه: /اإنني اأمقت الطبيعة، 

اأود لو اأف�ضد عليه������ا خمططاتها، لو اأعاك�س 

أن�رص  أوق������ف دوران الكوكب، لو ا �ضريه������ا، لو ا

فالك ال�ضابحة يف الف�ضاء، لو  البلبل������ة يف الأ

اأحطم ما يفيدها، واأحمي ما يوؤذيها، وبكلمة 

موجزة اأمتنى اأن اأهينها يف اأعمالها، ولكنني 

أ�ضتطيع النجاح يف هذه املهمة/.  ل ا

ويف هذا الت�ضاوؤم يرى �ضاموئيل بيكيت: 

ن�ض������ان من ظالم الرحم، اإىل ظالم  /يولد الإ

القرب مارا بظالم احلياة/. 

وكان فرانز كافكا يقول: /كل �ضيء وهم، 
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�ضدقاء، بعيدين  �رصة، املكتب، ال�ضارع، الأ الأ

كان������وا، اأم قريبني.  احلقيقة التي هي اأقرب 

أ�ضك  م������ن اأي �ضيء هي فق������ط اأنك ت�رصب را

بجدار زنزانة ل نافذة فيها، ول باب/. 

ولذلك يلج������اأ كافكا اإىل الكتابة من اأجل 

اأن تخف������ف عنه وطاأة هذه املعاناة، فيقول:/ 

أنزع ع������ن نف�ضي بالكتابة كل  أري������د اليوم اأن ا ا

حالة القلق، فاأنقلها من اأعماقي اإىل اأعماق 

أنا اأكتب بالرغم من كل �ضيء، وباأي  ال������ورق. ا

ثمن، فالكتابة كفاحي من اأجل البقاء/. 

أندري������ه بريتون احلادثة  ا وحت�رصين من 

آراغون يذكر معي  التالية: /ل ي������زال لوي�س ا

م������رور �ضبي جاء يبيع زه������وراً يف مقهى كنا 

في������ه ذات م�ضاء برفق������ة �رصيكو. يويل ظهره 

للب������اب، فلم يب�������رص ال�ضبي داخ������ال، وكان 

آراغون، وق������د اأخذته م�ضيئة  أ�ضاأل ا عل������ي اأن ا

الواف������د اإن مل يكن �ضبحا، فاأخرج �رصيكو دون 

آة �ضغرية من جيبه،  اأن يلتف������ت اإىل الباب مرا

واأجابا بعد تفر�س يف وجه ال�ضبي ال�ضغري: 

اإنه �ضبح بالتاأكيد/.  

اإنها املعاناة التي تدف������ع اإىل التعبري عن 

هولها من خالل اللجوء اإىل الغمو�س، وهنا 

علين������ا األ نن�ضى تلك املعاناة ال�ضديدة، وتلك 

بداعات  هوال التي وقفت خلف كل تلك الإ الأ

دبية الكربى التي تقدمت للب�رصية.  الأ

أبولين������ري كان يع������اين ط������وال حياته من  ا

أنه اب������ن غري �رصعي، حت������ى اإنه كان  عق������دة ا

يرغب يف اأن يخ������رج عن جلده، كما مل ي�ضبق 

لرامب������و اأن تلقى قبلة حن������ان واحدة من فم 

�ضفار بحثا عن  أم������ه، فا�ضطر اإىل كل تلك الأ ا

قبلة تعو�ضه عن تلك القبلة، وكان ذلك خلف 

بع�س �ضلوكياته النحرافية، و�ضوبنهور الذي 

هوال على ي������دي ع�ضيق اأمه، دفعه  لق������ى الأ

أة،  خذ ذاك املوقف ال�ضوداوي من املرا ذلك لأ

ومن احلي������اة ب�ضفة عام������ة، فاأبدع كل ذاك 

التعبري عن فل�ضفة الت�ضاوؤم. واأم�ضى املركيز 

دي �ض������اد خم�ضا وع�رصين �ضن������ة يف ال�ضجن 

مما اأدى اإىل اإبداعه لنزعة ال�ضادية، وانتهى 

نيت�ضه باجلنون، و�ضويف������ت بالوهن العقلي، 

أبو لينري القدرة على الكالم.  بينما فقد ا

أم������ا د�ضتويف�ضك������ي فكان يق������ول: /لدي  ا

ّر اإىل اأخيه 
م�رصوع، اأن اأفقد عقلي/، وي�ضط�

قائاًل: /وما تبقى يل �ضوى هذا القلم، والدم 

واللح������م، هذا الذي يع������اين وي�ضفق ويتذكر، 

أ�ضعر مطلقاً  ويب������دع احلياة رغم كل �ضيء، مل ا
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ى بالقوى، والغنى الفكري  بهذه اخلوا�س املالأ

ن/.  أ�ضعر بها الآ من قبل كما ا

آل������ن بو مرحلة  وبلغ������ت املعان������اة باأدغار ا

مل يعد فيه������ا قادرا على امل�ض������ي يف ال�ضارع، 

هل قائال:  وانع������زل كالي�ضت عن الع������امل والأ

كاد اأقول  /لقد اأ�ضاب اجلرح روحي حتى لأ

ح������ني اأخرج اأنفي من الناف������ذة، يوؤملني �ضوء 

النهار الذي يلتمع يف وجهي/. 

م���ن مظاه���ر الغمو�س ف����ي الرتاث 

دبي العربي  الأ

ن�ضان، ويف  الغمو�س ظاهرة عامة لدى الإ

�ضتى وقائع حياته، فاأحيانا ي�ضتعني بالغمو�س 

ح������راج، ويف موا�ض������ع معينة قد  لتجن������ب الإ

يجنح اإىل الغمو�س عندما يدرك اأن الو�ضوح 

اأم�ضى بال جدوى. 

ميكن اعتبار الغمو�س يف بع�س املوا�ضع 

حالة نف�ضي������ة تعرب ب�ض������دق ل�ضعوري وغري 

مبا�������رص عن غمو�������س احل������دث، اأو غمو�س 

املوقف املتمث������ل يف احلال، فيقابل الغمو�س 

بالغمو�س. 

دب عند هذه  يف الرتاث العربي وقف الأ

الظاهرة، وامللف������ت للنظر اأن �ضاعراً بحكمة 

وحج������م املتنبي تعر�������س للغمو�س يف �ضعره، 

ولعله تعر�س اإىل مواقف متناق�ضة وغام�ضة 

اأدت به اإىل مواجهتها بالغمو�س وهو احلكيم 

القائل :

ومن نكد الدنيا على احلر اأن يرى       

ع����دوا ل���ه م���ا م���ن ���ص��داق��ت��ه بد

املتنب������ي م������ن مواليد الكوف������ة �ضنة 303 

هجرية، ومن �ضعراء الع�رص العبا�ضي الثالث، 

ني باأبي 
ُ
وهو: اأحمد بن احل�ضني اجلعفي، ك�

الطيب وذاع �ضيته بلقب املتنبي، ومن ح�ضن 

أنه وج������د �ضبياًل على �ضي������ف الدولة  حظ������ه ا

الذي ج������اد عليه باملال والتقدي������ر، واملنزلة 

الجتماعي������ة، فعا�س املتنب������ي مرفهاً عزيزاً 

ب�ضحبة من يقدر عبقريت������ه، ويكن لها بالغ 

الحرتام. 

رغم تلك العالق������ة املتينة، فقد ا�ضتطاع 

البع�������س اأن يتدخل بين������ه وبني �ضيف الدولة 

ف�ض������اد روح العالق������ة بينهم������ا، فيد�ض������ون  لإ

الد�ضائ�س، وبالفعل ي�ضتاء من �ضيف الدولة، 

لكنه �رصعان ما يعفو عنه. 

املتنبي بني احلكمة والغمو�س 

يت�ض������م �ضعر املتنبي ب�ض������ورة عامة بروح 

أبياته ال�ضعرية  احلمكة حتى اإن الكث������ري من ا

حتولت اإىل حكم واأمثال يتداولها النا�س دون 
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اأن يعرف������وا قائله������ا، ومن ذلك عل������ى �ضبيل 

املثال: 

»على قدر اأهل العزم تاأتي العزائ�م« 

ال�صجعان«   �صجاعة  قبل  »ال��راأي   

ومن ق�ضائده: 

الدنيا ملن قل ماله    فال جمد يف 

قل جمده  ملن  الدنيا  ولم��ال يف 

َم���ن ي��ه��ن ي�����ص��ه��ل ع��ل��ي��ه ال��ه��وان     

وم��������ا جل��������رح مب����ي����ت اإي�����������الم 

م����ور اأواخ���������ر      ان���ع���م ول�����ذ ف����ل����الأ

اأب������داً  ك��م��ا ك���ان���ت ل��ه��ن اأوائ�����ل

ناق�س      م��ن  م��ذم��ت��ي  اأت��ت��ك  واإن 

ف��ه��ي ال�����ص��ه��ادة يل ب�����اأين ك��ام��ل 

املنايا    خ��و���س  الفتى  اع��ت��اد  اإذا 

ف��اأ���ص��ع��ف م���ا مي���ر ب���ه ال��وح��ول   

اأهلها     م��اب��ني  ي����ام  الأ ق�صت  ب��ذا 

م�����ص��ائ��ب ق���وم ع��ن��د ق���وم ف��وائ��د 

بع������د ه������ذه احلكمة، ميي������ل ال�ضاعر اإىل 

غمو�������س لي�س من الي�رص فك طال�ضمه، ومن 

ذلك قوله: 

م��ب��غ�����س      م����ع����ي  ب����ع����ي����د  واإن 

ل����ف����ر ح����ل����و مم������ر ل������ني ����رس����س 

وكذلك قوله: 

ث��ق�����ة    اأخ�������ي  غ���������رراف  اأي  ن�����د 

ج��ع��د ����رسي ن��ه ن���در ر����س ند�س 

أبيات �ضديدة الغمو�س مل يعرف اأحد  وله ا

يف اأي منا�ضبة كتبها يقول فيها: 

غ�س ابق ا�صم جد �صد قد مر اأنه اأمرته ت�ص�ل 

وكذلك نقع على قوله: 

غظ ارم �صب لهم لغز ل�س رع زع مل 

         من تل 

ويف مو�ضع اآخر:  

قل اأنك اقطع حلمل ع�صل �صل لعد 

زد ه�س  ب�س  تف�صل ادن �رس  �صل 

غ���ر ال��ع��امل م     احل���ازم ال��ي��ق��ظ  الأ

روع��ا ري��ح��ي الأ ل��د الأ الفطن الأ

الكاتب اللبق الطيب الواهب م   

امل�صقعا  الهزري  اللبيب  الند�س 

ويخفف من غمو�ضه يف مو�ضع اآخر مثل 

قوله: 

ب�����ك�����رن ���������رسا وب������ك������رت ن��ف��ع��ا  

و����ص���ج�������ص���ج اأن��������ت ره������ن زع�����زع 

وواح�����������د اأن����������ت ره��������ن اأرب�����������ع    

واأن�����������������������������������������������ت ن����ب�����������������������������ع
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منوذج اآخر 

ألوان  كم������ا نقع يف الرتاث العرب������ي على ا

متعددة م�ن و�ضائل التعبري عن طريق اللجوء 

اإىل الغمو�س، للتعبري عما يجي�س يف ال�ضدر، 

ول يقدر الكاتب التعبري الوا�ضح عنه، فيميل 

بهام، والغمو�س معربا عن تلك احلالة.  اإىل الإ

أبو العرب الها�ضمي  وهذا ما قام به ا

أبو  وم������ن املفيد هنا ذكر حادث������ة يرويها ا

العرب بنف�ضه، ميكننا من خاللها التعرف على 

�ضيء من هذا النزوع لديه. يقول: كنا نختلف 

ونح������ن اأحداث اإىل رجل يعلمنا الهزل، فكان 

�ضياء.  يق������ول: اأول ما تريدون رف������ع وقلب الأ

فكن������ا نقول: اإذا اأ�ضبح، كي������ف اأم�ضيت، واإذا 

اأم�ضى، كيف اأ�ضبحت؟ 

واإذا ق������ال: تع������ال. نتاأخ������ر اإىل اخللف. 

وكان������ت له اأرزاق تعم������ل كتابتها يف كل �ضنة، 

أنا معه الكت������اب، فلما فرغ من  فعم������ل مرة وا

أتربه. وجئتني  التوقيع، وبقي اخلت������م، قال: ا

ب������ه، ف�ضببت عليه املاء، فبطل فقال: ويحك 

�ضتاذين.  أ�ضتاذ الأ ل ت�ضحبني، فاأنت ا

أبو العرب يف النا�س وين�رص اأفكاره  يتجول ا

فيه������م عن قرب حتى غ������دا �ضخ�ضية �ضعبية 

�ضبيهة باملهرج ال������ذي يبطن املعاين العميقة 

خلف عباراته ال�ضاخرة الهزلية. 

أبا العرب مِل  قال له �ضخ�������س ذات مرة: يا ا

أبي�س  �ضار دجلة اأعر�س من الفرات، والقطن ا

ن ال�ضاة لي�س لها منقار،  من الكماأة؟ فقال: لأ

أ�ضبار.  أربعة ا وذنب الطاوو�س ا

أنه  وم������ن مواقف������ه الغام�ض������ة الطريفة ا

أبا العرب  يجيب على �ضوؤال لرجل قال له: يا ا

مِل �ض������ار العطار يبيع اللبد، و�ضاحب ال�ضقط 

ن املط������ر يجيء يف  يبي������ع الل������نب؟ فاأجابه: لأ

ال�ضتاء، واملنخل ل يقوم به املاء. 

وقال له �ضخ�س: مِل �ضار كل خ�ضي اأمرد، 

ن ال�ضفينة  واملاء يف حزيران ل يربد؟ فقال: لأ

جتنح، واحلمار يرمح. 

أبو العرب عن بع�س وقائع حياته  يتحدث ا

ال�ضخ�ضية، وكذلك التي وقعت مع املقربني 

له. 

ومن ذلك روايته: خرج اأخي ال�ضغري اإىل 

اأحمد بن اأبي داود، ف�ضكا اإليه خلة، فاأمر له 

باألفي درهم، فم�ض������ى اأبي بعده، ف�ضكا مثل 

ذلك، فلم يعط������ه �ضيئاً، وعرفت �رص من راأى 

فعرفني اأبي خربه، فقلت له: قف معي عند 

أب������ي داود، وكل الكالم اإيل، فوقف  باب ابن ا

معي وقال: �ضاأنك. 

فلما خ������رج قلت: اأ�ضل������ح اهلل القا�ضي. 
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هذا حممد ب������ن عبد اهلل بن عب������د ال�ضمد 

�ضاغر  الها�ضمي، ي�ضاأل القا�ضي اأن يلحقه بالأ

من ول������ده. ف�ضحك، ولعنني اأبي، وان�رصف، 

فوج������ه اإليه اب������ن داود بثالث������ة اآلف درهم، 

ألفا، فو اهلل لول ما  فقل������ت له: اأعطني منها ا

لفتني اإليه، ما اأخذت �ضيئا. 

�صطورة والغمو�س  العالقة بني الأ

�ضاطري ب�ضفة �ضبه عامة اأن تكون  تكاد الأ

�ضاطري،  حالت غام�ضة، وم������ا يحدث يف الأ

ي�ضعب اأن يحدث على اأر�س الواقع. العالقة 

�ضطورة، والغمو�س هي عالقة ثنائية  بني الأ

حداث  خر يف الكثري من الأ يغتني كل �ضكل بالآ

والوقائع.  

نرتبولوجيا  ركيولوجيا والأ اهتم علماء الأ

همية ما  �ضط������ورة، لأ بعملي������ة البحث عن الأ

�ضاط������ري، وميكن اأن ن������رى باأ�ضكال  ترويه الأ

�ضاطري  خمتلفة امت������داد جانب من ه������ذه الأ

ن بع�������س الت�رصفات  اإىل وقتن������ا الراهن، لأ

ن�ضان،  الغام�ض������ة التي ما يزال يق������وم بها الإ

�ضطورة تقدمي تف�ضريات وخلفيات  ميك������ن لالأ

لها. 

�ضطورة هي/  ي������رى /مر�ضيا اإلياد/ اأن الأ

تاأري������خ م������ا ح������دث يف ذلك الزم������ان، وقول 

�ضل،  أ�ضط������ورة ه������و اإعالن ما ح������دث يف الأ ا

أنه اأوحي بها.  وهي اإذا قيلت، فمعنى ذلك ا

�ضطورة تعني ظهور و�ضع كوين جديد،  والأ

وحدث بدئي، وه������ي دائما رواية خلق تروي 

أ يكون.  كيف حدث �ضيء ما، كيف بدا

�ضطورة تاريخاً مقد�ضاً، حدثا  تروي لنا الأ

بدائي������ا، جرى يف بداية الزم������ان، لكن رواية 

ن  تاريخ مقد�������س تعني الك�ضف ع������ن �رص، لأ

�ضطورة لي�ضوا كائنات ب�رصية..  �ضخ�ضيات الأ

آله������ة، واأبطال ح�ض������ارة، ولذلك كانت  ه������م ا

ن�ضان معرفتها،  بوادرهم اأ�رصارا ل ي�ض������ع الإ

اإذا هي مل توح له. 

�ضط������ورة جان������ب يب������ني اأهميت������ه  ويف الأ

عل������ى وجه اخل�ضو�س، وه������و اجلانب الذي 

يك�ضف ع������ن القدا�ضة املطلق������ة، ويحكي لنا 

لهة،  عن الفعاليات املطلقة التي تقوم بها الآ

ومييط اللثام عن قد�ضية اأعمالهم/ 

�ضطورة يف اللغ������ة العربية م�ضتقة من  الأ

ال�ضط������ر، وال�ضط������ر هو ال�ض������ف، كال�ضجر، 

والكت������اب، وال�ضعر، وه������و تعريف قريب اإىل 

�ضلي للكلمة البابلية /�ضطر/ فقد  املعنى الأ

وردت يف قوانني حموراب������ي /املواد 177 - 

146 - 171/ مبعن������ى كتب - وثق - اأو�ضى. 
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كم������ا وردت مبعن������ى كتاب������ة مث������ل: �ضومو.. 

�ضطرو. 

آله������ة، ويتمحور  �ضاط������ري هم ا أبط������ال الأ ا

مو�ضوع الق�ض�������س، اأو احلكايا حول الب�رص 

�ضاطري يتاألف الكون  آلهتهم، ففي دني������ا الأ وا

لهة  ر�س. وال�ضماء ق�رص الآ م������ن ال�ضماء، والأ

ر�س  مر الذي اأدى اإىل ف�ضلها عن الأ العظام الأ

أبعد ولده  أنليل/ الذي ا عل������ى يد اإله الهواء /ا

/اآن/ اإله ال�ضماء ع������ن والدته /�ضمي/ اإلهة 

ر�س.  الأ

وال�ضومرية  الرافدي������ة  �ضاط������ري  الأ تدور 

غريقية حول ن�ض������ح الب�رص بعدم التمرد  والإ

له������ة ل يكون  له������ة، واأن عقاب  الآ عل������ى الآ

للفرد الذي مترد فح�ضب، بل للجماعة التي 

أي�ضاً. وكمثال على هذا العقاب  يعي�س فيها ا

اجلماع������ي، حينم������ا ينته������ك الب�ضتاين/�ضو 

أنانا/ اإلهة احلب واخل�ضب  كليتودا/ عر�س/ا

ال�ضومري������ة، عندما ت�ضرتي������ح يف ب�ضتانه بعد 

عودته������ا من ال�ضفر واأخ������ذ ق�ضط من راحة، 

ذى لبالد �ضومر  فاإنها ل تتوانى من اإيقاع الأ

منتقمة لعر�ضها. 

ث������م تاأتي ع�ضت������ار البابلي������ة لتتحول اإىل 

له /اإن������و/ نف�ضه مامل  ق������وة مدمرة ته������دد الإ

مينحها /ثور ال�ضماء/ كي تتمكن من اإهالك 

ن جلجام�������س ي�رص  أنكي������دو لأ جلجام�������س، وا

عل������ى ف�ضحها يف كل مكان، وبذلك ينال من 

مقامها. 

آلهة �رصي������رة ت�ضعى  أننا نق������ع على ا كم������ا ا

آلهة  ذى بالب�رص، فرتى مواجهة من ا حلاق الأ لإ

اخلري التي تت�ضدى لها ومتنعها من ذلك. 

حتاول /تيام������ة/ اأن تق�ضي على جميع 

له������ة فتكون ه������ي م�ضدر الك������وارث، يف  الآ

م الطيبة /ننخر�ضاج/  له������ة الأ حني تقوم الآ

له  لهة، كما جند الإ مبحاولت اإ�ضالح بني الآ

/اآنكي/ و/اآن/ يقدم������ان العطاءات للب�رص، 

وي�ضعون للتخفيف من اآلمهم. 

�صطورة والرواية  الأ

اعتمدت الرواية يف خمتلف اأنحاء العامل 

�ضط������ورة التي تقدم حالت غام�ضة،  على الأ

ف������كان الروائي يق������دم الغمو�س املوؤ�ضطر يف 

حماول������ة للتعبري عن الواق������ع الغام�س الذي 

يعي�ضه. 

ثمة كتاب هام بهذا ال�ض������اأن قام بتاأليفه 

�ضطورة والرواية/  مي�ضيل زيرافا عنوانه/ الأ

�ضطورية  ج������واء الأ يتحدث في������ه عن تلك الأ

الغام�ض������ة التي ي�ضتثمره������ا الروائي للتعبري 

عن روؤاه. 
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�ضطورة،  يرى زيرافا اأن الرواية ترجمت الأ

وقرب������ت م�ضمونها من احلي������اة الجتماعية 

املعا�رصة. 

عم������ال الروائية  أبرز الأ يتناول زيراف������ا ا

�ضطورة يف ف�ضول كتابه  الت������ي ا�ضتخدمت الأ

وهي: 

�ضطورة  - انف�ضال الرواية عن الأ

- البطل ي�ضبح �ضخ�ضية

�ضاطري تولد م�ن جديد  - الأ

- البح������ث عن املجم������وع الكلي: لوكات�س 

– وليفي �ضرتاو�س 

- البنية ل تكت�ضف من خالل التاريخ 

- امللحمة الربجوازية احلديثة 

- بلزاك: مرحلة ال�ضتقرار الن�ضبي 

- تاأثري بلزاك 

- احلقيقة يف اخلفاء 

- اإميا بوفاري هي نح��ن 

- املونولوج الداخلي واملجتمع الناعي 

- التف�ّضخ لغة عاملية للخطاب 

أ�ضطورة احلا�ض�ر  - ا

- كافكا دون فزع 

- جمتم�ع ال�رصاب 

ول اأن ان�ضطار الكون  يرى يف ف�ضل������ه الأ

�ضطوري قد جرى يف فرن�ضا خالل منت�ضف  الأ

الق������رن الثاين ع�رص. فق�ض�س بروت، وق�ضة 

اليك�ضان������در، وق�ضة طيب������ة واإينا�س، وق�ضة 

ب������اء اخلم�ض������ة املوؤ�ض�ضون  ط������روادة هي/ الآ

ن موؤلفيها حاولوا  للرواية احلديثة/ وذلك لأ

�ضا�������س اإنت������اج اأعمال تاريخي������ة، وهكذا  بالأ

�ضطورة - تعبري ا�ضتخدمه �ضارتر  تاأرخ������ت الأ

بعد ثمانية ق������رون لو�ضف جوهر الرواية - 

ب�ضبب ظهور جمهور جديد من القراء، هذا 

أو كان يتطلع  اجلمه������ور كان مهتما بالتاريخ، ا

�ضباب �ضيا�ضية.  اإىل التاريخ لأ

خ���الل  م���ن  لتكت�ص���ف  البني���ة 

التاريخ  

يف ه������ذا الف�ضل يرى املوؤلف اأن لوكات�س 

�ضط������وري - وهو بالد  يوؤمن ب������اأن النظام الأ

غري������ق الكال�ضيكية - وا�ضل البقاء كاإطار  الإ

مرجع������ي تتعّذر اإعادة اكت�ضافه اإل من خالل 

التاريخ. 

 ح������ني يبل������غ التاري������خ نهايته يت������م بلوغ 

ن�ضاين كما ينعك�س يف احل�ضارة  الت�ض������اق الإ

غريقية. ولي�س يف التاريخ عملية انحالل  الإ

عن نظ������ام ك������وين متجان�س، بل ه������و تطور 

ن�ضان من ال�ضري فيه.  �رصوري لمنا�س لالإ
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�ضطورة يرى اأن  وعن عالقة بل������زاك بالأ

بلزاك هو اأول، واآخر روائي يجري م�ضاحلة 

�ضطورة باعتبارها دنيا ل زمنية  وثيقة بني الأ

دب الق�ض�ضي كواقع  من احلقيق������ة، وبني الأ

يطرحه الزمن التاريخي با�ضتخدام امل�ضطلح 

الذي يثري املجتم������ع ويحر�ضه حتى ي�ضبح/ 

اإلها خفيا/ يطغى وجوده - غري املرئي، بعيد 

املنال، الالمكرتث - على عملية ت�رصيع وجود 

الرتاجيديا كما يقرتح لوكات�س. 

ن�ضان  ي�ضنع بل������زاك احلياة ال�ضامل������ة لإ

ن�ضانية يبدو  املجتمع، فف������ي الكوميدي������ا الإ

املجتمع وكاأنه عب������ارة عن ال�ضمات اجلذرية 

�ضاط������ري امل�ضجل������ة الت������ي كان������ت مو�ضوع  لالأ

درا�ضات ليفي �ضرتاو�س. 

اإنها تك������ّون منظوم������ة مغلق������ة متدرجة 

م�ضنفة جتري يف داخلها حتولت وتبدلت 

وتركيب������ات متوا�ضلة. واملوؤلف يبدي اإعجابه 

ال�ضديد ببلزاك، ففي الف�ضل املعنون ب� : 

   تاأثري بلزاك 

خرية  يقول: لقد �ضدرت يف املئة �ضنة الأ

أو  رواي������ات ل ح�رص لها تن�ضخ عل������ى منوال ا

ن�ضانية، لكنها ل  بنية اأو خمطط الكوميديا الإ

أبدا من روؤيا بلزاك للمجتمع امل�ضنف  تقرتب ا

�رصة  املتدرج يف حالته الكلية. يحفل قما�س الأ

ب�ضورة اأ�رصة ما، يف منظور الزمان واملكان. 

مو�ضوع املادة �ضبيه مبو�ضوعات بلزاك، 

يبدو املجتمع ككل، وعواط������ف الفرد جانبا 

ن�ضانية التي  جذريا متنا�رَصين يف الطبيعة الإ

ل متل������ك التعاي�������س اإل اإذا خ�ضعت رغبات 

الفرد حلتمية القوى الجتماعية، وفيما بعد 

�ضطورة الجتماعية  يبني املوؤلف اأن انهيار الأ

�ضط������ورة ال�ضخ�ضية.  ي�ضجع عل������ى ترقية الأ

هذه العملي������ة مفهومة يف البحث عن الزمن 

ال�ضائع ويف يولي�ضي�س. 

كافكا بال فزع 

 يوا�ضل مي�ضيل زيرافا الكتابة يف عاملي 

�ضط������ورة والرواي������ة ول يكاد ي������رتك ا�ضما  الأ

روائي������ا اإل ويتطرق له. ولك������ن من الف�ضول 

املمتع������ة هذا الف�ضل الذي يقول فيه: هناك 

أ�ضطورة ت�ضمى كافكا، متاما كما كانت هناك  ا

أ�ضط������ورة ت�ضمى رامبو، لق������د اأريد لق�ض�س  ا

كافكا اأن متثل ثورة فوتوغرافية مب�ضطة من 

عامل بريوقراطي تيمي يقوم على مع�ضكرات 

روقة التي  العتقال وغ������رف النتظ������ار والأ

تف�ض������ي اأخريا اإىل مرك������ز البولي�س اأو غرفة 
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التعذيب. ذل������ك لي�ضقطوا كليا من احل�ضاب 

أبط������ال كافكا لنتزاع العرتاف  كيف يجهد ا

بذاتهم اخلا�ضة وعقلهم اخلا�س. اإذا اأدركنا 

يف ختام املحاكمة والقلعة ذهنية هذه القوى 

املجهول������ة العبثية ذات الوج������ود الكلي التي 

يعج بها التاري������خ املعا�رص. ويف هذا الف�ضل 

ي������رى اأن روايات كاف������كا ل تركز على اإظهار 

ن�ضاين وعبثيت������ه بقدر ما  رع������ب الو�ض������ع الإ

أنها باتت  أ�ضد ا تو�ض������ح بب�ضاطة اأكر، وق�ضوة ا

حال������ة جديدة لل�ضخ�ضي������ات. حالة يطرحها 

أو دبل������ن فور ات�ضاله  كل مواط������ن يف برلني ا

بهيئ������ة تتبع الدولة يف بل������د ا�ضتبدادي ي�ضل 

البولي�������س ذات �ضباح يعتقل������ك ويزج بك يف 

�ضجن، ثم يجري ترتيب حماكمة ما. وينتهي 

اإىل النتيجة التالية: نتعلم من هذه الروايات 

اأن املجتمع ل هو باحل�ضن ول هو بالرديء. 

ال�ض������وؤال الذي يعيد الق������ارئ اإىل م�ضكلة 

�ضبق اأن طرحها لوكا�س هل املجتمع والب�رصية 

أم تلفيقات تقليدية غبية ؟ ق�ضية واقعية ا

أة موؤلفه  اإن ما مييز هذا الكتاب هو جرا

ومتتع������ه بحرية تدفع������ه للكتابة وفق ما يرى 

هو 

جمتمع ال�رساب 

بالطب������ع ينتهي زيراف������ا اإىل هذه املقولة 

قائ������ال: »الرواي������ة ه������ي التجرب������ة اخلا�ضة 

للمجتمع«. ما ي�ضتطي������ع املرء ت�ضميته حتت 

ال�ضو�ضيولوجي������ا يطبع �ضخ�ضية الرواية منذ 

كينو اإىل ناتايل �ضاروت، منذ كار�ضون ماكلرز 

دب  اإىل ماملودومندفيان اإىل �ضالينغر اأ�ضبح الأ

أق������ل �ضيئا ف�ضيئ������ا. ماتت رواية  الق�ض�ضي ا

الن�ض������وء. لقد لحظ �ضول بيللو )ويتفق معه 

غريي������ه وبيكيت يف هذه النقطة( اأن الروائي 

جرد من ذلك احل�س الرتاجيدي باحلياة ذاك 

أونامونو واأح�س به هزيغ و  الذي ا�ضتفاد منه ا

توما�س مان ودو�س با�ضو�س و موزيل و كافكا 

اإ�ض������وة بروائيي »جي������ل الهزمية«  وكان فيهم 

اأكر الروائي������ني اخرتاقا ل�ضيكولوجية القرن 

لة املرعبة  الع�رصين: �ضكوت فيتزجريالد. »الآ

ج�ضاد الب�رصي������ة اإىل غبار«   التي تطح������ن الأ

أثارت الكثري من ال�ضجيج قبل احلرب  التي ا

العاملي������ة الثانية يف �ضبيل ع������دم اإخفاء نوع 

احلياة الذي كانت تعي�ض������ه الطبقة العاملة. 

مر  ن بقدر ما يت�ضل الأ لة �ضمتت الآ هذه الآ

بالرواي������ة. ال�ضمت � وهو ه������ذه املرة �ضمت 

املكان الالمتناهي � اأمام الو�ضع الجتماعي 
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ينتم������ي اأي�ضا اإىل اأدب اخليال العلمي، حيث 

ين�ض������ى املجتمع الراهن وير�ض������ق باأ�رصه على 

�ضا�ضة امل�ضتقبل »باأ�رصه«  

دب  أ�ضا�ضي مكمل يف الأ �ضطورة جزء ا الأ

الق�ض�ضي على الدوام. لكن واقع جمتمع ما 

يك�ضف عن نف�ضه من خالل طبيعة عالقاته 

الجتماعي������ة.. وينبغي البح������ث عن الو�ضع 

يديولوجي ملجتمعنا داخل الرواية املتكيفة  الأ

م������ع الواق������ع، اإذا كنا نق�ض������د بالتكيف ذلك 

الرتاث املريع الذي خلف������ه بلزاك، و�ضتندال 

و�ضيليف، وبرو�ضت.  

دب الغام�س  من اأجواء الأ

ن اأن نقدم مثال للدخول اإىل  ميكن لنا الآ

اأجواء الغمو�������س، فعندما ن�ضعى للتعبري عن 

تي:  فكرة نتحدث على �ضبيل املثال وفق الآ

خرج������ت من البي������ت متاأخ������را، �ضارعت 

اخلط������ا اإىل موقف النق������ل الداخلي، نظرُت 

مرة اأخرى اإىل ال�ضاعة، تاأخرت ن�ضف �ضاعة، 

أوله متعة واآخره توبيخ،  اللعنة على ال�ضه������ر ا

ب�رصعة مت�ضي ال�ضاعة عندما اأكون �ضهرانا، 

و هاهي ال�ضاعة تقفز ل تعرف امل�ضري ببطء، 

ترك�س ب�رصعة مذهلة ترت�ضف �ضاعات العمر 

املتبقي������ة واأنظر اإىل هذا اللته������ام، اأنظر.. 

وعندم������ا تتعط������ل فاإنني اأذه������ب اإىل اأقرب 

�ضاعاتي لي�ضلحها يل كي تعود اإىل اللتهام.  

أتاأخر  تاأخ������رت ن�ض������ف �ضاعة، كل ي������وم ا

أنن������ي ل�ضت مرتبطا  ويوبخني زمالئي رغم ا

بوظيفة حكومية، ولكن حتى لو مل يكن لدينا 

اأي عمل ونكون يف اإجازة عيد نرى َمن ينظر 

اإلين������ا با�ضتياء عندما يران������ا نتاأخر يف النوم 

ال�ضباحي الطيب. 

اأعرفهم جيدا، اإنهم ينامون منذ العا�رصة 

م�ض������اء وبعد انته������اء م�ضل�ض������ل ال�ضهرة على 

الف������ور، واأحيان������ا اإن ح������دث ط������ارئ وتاأخر 

م�ضل�ضل ال�ضه������رة، فاإنهم ينامون دون متابعة 

ه������ذا امل�ضل�ضل الذي ي�ضدن������ا ملتابعة حلقاته 

امل�ضل�ضلة، ويف ال�ضابع������ة �ضباحا ي�ضتفيقون، 

يق�ضون ت�ضع �ضاعات نوم متوا�ضلة، وعندما 

يع������ودون من العمل يف الثاني������ة ظهرا فاإنهم 

يتغ������دون وينام������ون م������رة اأخرى مل������دة ثالث 

�ضاعات حتى ال�ضاد�ضة م�ضاء.  

 كل فراغه������م يلتهم������ه الن������وم، وكاأنه������م 

يرف�ض������ون احلياة، وي�ضت�ضلم������ون لهذا املوت 

املوؤقت بهذا ال�ضت�ضالم. 

لن يكون بو�ضع������ي اأن اأعي�س هذا النمط 

القاتل م������ن احلياة، واأفهم ب������اأن النوم يعني 
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أ�ضت�ضلم له اإل م�ضطرا، اأو هو على  املوت ول ا

غلب ياأخذين بغتة، ولذلك فيمكن اأن نرى  الأ

أبدا، يتحول النوم  من ينام م�ضاء ول ي�ضتفيق ا

املوؤقت اإىل نوم اأبدي.  

 من حق������ي اأن اأرف�س ه������ذا النمط من 

أنا ؟  أم ا احلي������اة، ترى هل هم على �ض������واب ا

ه������ذه املقارنة ل تعجبن������ي، ل دخل يل بهم، 

اإنني مول������ع مب�ضاهدة ال�ضاع������ة الثانية بعد 

بدي  منت�ضف الليل، وعندما ياأخذين النوم الأ

فاإنن������ي لن اأح�ضد اأحدا بقدر الذين ي�ضهرون 

اإىل تل������ك ال�ضاعة يف الثاني������ة ليال، يف ذاك 

الوقت الرائع ال�ضامت ال�ضاحر اأح�ضد الذي 

مل ينم بعد. 

 لي�س اأف�ضل من الن������وم املتاأخر بالن�ضبة 

أبتاع �ضاعة منبهة  يل، ولهذا احلب ل بد اأن ا

لتوقظن������ي يف ال�ضابع������ة والن�ض������ف �ضباحا، 

ن�ض������ان دون كرامة يفق������د كل �ضيء، لكنه  الإ

دون خب������ز ل يفقد كل �ض������يء يجب علي اأن 

اأحافظ على كرامت������ي، وحتى اإن ا�ضطررت 

اإىل التوقف النهائي عن هذا العمل، وبحثت 

أ متاأخراً.  عن عمل اآخر يبدا

 فرم������ل با�س النق������ل الداخلي مبحاذاة 

أة عج������وز، وحلقها  الر�ضي������ف، �ضعدْت امرا

طفال، وقبل اأن يتحرك حجم البا�س  بع�س الأ

متكنت م������ن ال�ضعود، اأخرج������ت بطاقة من 

حقيبت������ي اجليبية، واأوجلته������ا يف فم العلبة، 

أذنها ب�رصعة مذهلة، ونظرُت اإليها  فقر�ضت ا

مت�ضائال ب�ضمت������ي:  هذه العلبة ملاذا تقر�س 

آذان بطاقاتنا؟؟  ا

مام م������ع حركة  وبغت������ة اندفع������ُت اإىل الأ

ق������الع املتوت������رة كتاأخ������ري، ومل اأقع بف�ضل  الإ

املم�ضك الذي تناول كفي من �ضقف البا�س، 

وبع������د موقفني اندفعت م������رة اأخرى واندفع 

جمي������ع ال������ركاب بحركة واح������دة.. �رصخت 

أة، �ضتم رجل ال�ضائق، وتوقف البا�س يف  امرا

منت�ضف الطريق.  

 نظرنا جميعا اإىل ال�ضائق نظرات تعجب 

وا�ضتف�ض������ار، وب�رصع������ة فائقة انفت������ح الباب 

أوتوماتيكية و�ضعد عقرب  مامي بحرك������ة ا الأ

�ضخ������م، تعاىل ال�رصاخ، نظ������ر العقرب اإلينا 

واح������دا واحدا، و�ضاد �ضم������ت على الوجوه، 

ولب������ث ال�ضائ������ق ينتظ������ر حركة واح������دة منه 

ليت�رصف على �ضوئها.  

ول، وبعد  دنا العقرب اإىل راكب املقعد الأ

أراده العقرب، ثم  أبرز له الراكب ما ا حلظات ا

تقدم اإىل الراكب الثاين، وكرر ذات احلركة، 
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أ�ضناننا، وملا دنا اإيل،  هبطت قلوبنا، ا�ضطكت ا

أ�ض������ار اإيل للنزول معه،  تراجعت اإىل الوراء، ا

وبحركة �رصيعة تراجع������ت ونزلت من الباب 

أ يهرول  اخللفي، ونزل العقرب خلف������ي وبدا

خلفي، واجتهت �ضوب البيت بكل ما اأوتيت 

أراه راك�ضا ك�ضهم  أنا ا من ق������وة يف الرك�س، وا

خلفي.. دخل������ت، ومل اأخل�س م������ن املطاردة، 

جف ريقي خوفاً وهلعاً. 

 مل ي�ضب������ق يل اأن خفت من خملوق كخويف 

من هذا املخلوق الذي يرك�س خلفي ليم�ضك 

بي، اإن جمرد النظ������ر يف �ضكله يرعبني، اإنه 

منظر خميف ل اأت�ضوره، ل اأت�ضور احلديث 

أ�ضعر  أن������ا اأرك�س ا مع������ه ولو للحظة واحدة، وا

باأن اأحدا ي�ضلبني حوا�ضي حا�ضة حا�ضة. 

دن������وت م������ن غرفت������ي، انتابن������ي �ضع������ور 

بالنت�ضار، هكذا هو البيت، جمرد القرتاب 

من، /البيت/    اأي �ضيء يعني  منه ي�ضعر بالأ

يل يف هذه اللحظات؟؟؟ 

التفت اإىل الوراء، ما يزال يرك�س خلفي 

أنا  أ�ضد.. مددت ي������دي اإىل جيبي وا بعزمي������ة ا

اأرك�������س وخطواتي تدنو من الباب، اأخرجت 

املفتاح وفور و�ضويل فتحته ب�رصعة، اأدخلت 

ج�ض������دي اإىل الغرفة واأعدت غلق الباب، اإنه 

أك������رب رعب يواجهني، ل������و كان لدي م�ضد�س  ا

طلق������ت النار على نف�ض������ي ل لقتلي، واإمنا  لأ

لغتي������ال ه������ذا الرعب ال������ذي ي�ضيطر على 

كل ذرة م������ن ج�ضدي.. اأي �ض������يء يريده هذا 

العقرب؟؟ 

 ي������ا له من عقرب مرع������ب، كيف تو�ضل 

اإىل هذا احلج������م، اإنه بحجم حمار، ومي�ضي 

على قدمني. 

أم������ام الباب:    حمل������ت �ضكين������ا ووقفت ا

�ضاأرتك������ب حماق������ة فيم������ا لو حط������م الباب، 

ودخل. 

أ�ض������ه خلف زجاج  وقعت عين������اي على را

الناف������ذة، مل اأحتم������ل النظ������ر، انفجرت مني 

ر�س، واأغم�ضت  �رصخة، ا�ضتلقيت عل������ى الأ

عين������ي، ثم بعد دقائق زحفت على بطني اإىل 

النافذة، و�ضحبت ال�ضت������ار فاختفى العقرب 

خلف �ضت������ار النافذة، عندئذ نه�ضت ورفعت 

�ضوت امل�ضجلة اإىل اآخر عيار. 

ت�ضفح������ت اجلرائ������د القدمي������ة، فكرت 

أة التي اأح������ب، ولكن العقرب يفر�س  يف املرا

ح�ض������وره على الذاكرة ويط������اردين اإىل اآخر 

زاوية من حتت ال�رصير. 

بعد نحو ن�ضف �ضاعة تناهى اإىل �ضمعي 
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نق������ر من بلل������ور الناف������ذة، تخبط������ُت بزاوية 

قرا�س املنومة،  الغرفة املغلقة، وتذك������رت الأ

أربعة اأقرا�س دفع������ة واحدة، يجب  تناول������ت ا

أنتحر، لن  أو ا اأن اأفقد الوعي ه������ذه اللحظة ا

اأحتم������ل ه������ذا الرعب ال������ذي ي�ضببه يل هذا 

الكائن، وغفوت مل اأفق اإل يف ال�ضاد�ضة م�ضاء، 

ول مرة يف  من������ت ت�ضع �ضاعات متوا�ضل������ة، لأ

أنام من التا�ضعة �ضباحاً اإىل ال�ضاد�ضة  حياتي ا

م�ضاء. 

اأح�ض�ض������ت ب������اأن مفا�ضلي ق������د تفككت، 

أنا  �ضمم������ت رائحة كريه������ة من ل�ض������اين، كم ا

مرتاح ومفا�ضلي مرتخية، حالة ا�ضرتخائية مل 

اأع�ضها طوال عمري يف وقت كهذا، و�ضعرت 

بج������وع عندما قرقر بطني، تناولت بي�ضتني، 

مع اللنب، ومع تناويل تذكرت باأنني مل اأذهب 

اإىل العم������ل، ومع هذا التذك������ر، قفز ال�ضبب 

الذي منعن������ي الذهاب، وانتابني الفزع دفعة 

واحدة، وعادت مالمح العقرب ترت�ضم على 

اجلدران وحتا�رصين، اأي جحيم هذا. 

األ يكفي العذاب الذي ياأتينا من املجهول، 

لو د�ض�ضت اإ�ضبعي يف ماأخذ الكهرباء �ضاأتاأمل 

للحظ������ات و�ضاأنتف�������س ملرة واح������دة واأخرية 

وينتهي هذا العذاب. 

ه������ل اأ�ضع نهاية ماأ�ضاوي������ة كهذه حلياتي 

ه������ل �ضاأجنح يف املهم������ة؟! واإن مت اأي �ضوؤال 

�ضيخلف������ه موت������ي الغام�س؟؟ بالطب������ع فاإن 

أن������ه دفعني اإىل  العقرب ل������ن يظهر ويقول با

هذا العمل. 

ُطرق الباب، خفق قلبي، مددت يدي اإىل 

أربعة اأقرا�س اأخرى  قرا�س، ابتلعت ا علبة الأ

دفع������ة واحدة و�ضحب������ت اللح������اف اإىل قمة 

أ�ضي.. ل اأدري كم من الوقت م�ضى عندما  را

ا�ضتفقت خمدرا. 

 م�ضيت مرتنحا �ض������وب الرباد، اأخرجت 

ي ج������نب وعلبة 
َ
رغيفا م������ن اخلب������ز وقطعت�

الطحين������ة وتناولت الطعام ب�ضهية، ول اأدري 

اأي وجب������ة هذه، ولك������ن ال�ضاع������ة ت�ضري اإىل 

الرابع������ة، ول اأدري اأي رابع������ة ه������ذه، رابعة 

أم رابعة الغروب؟  ال�رصوق، ا

مل يع������د الوقت يعنيني، اإنني اأعي�س خارج 

ه������ذا الزمن وخارج �ضاعت������ه، اأي يوم هذا؟؟ 

أن�ضد غري �ضبيل  أزال ل ا اأي �ضهر؟؟ اإنني م������اا

ن�ضاين يف حلظة الياأ�س هذه،  م������ن تكاتفنا الإ

النعا�س يحتلن������ي وقد ا�ضتقت اإىل العودة اإىل 

نظ������ام حياتي ال�ضابق، ل�ض������ت �ضجينا ول�ضت 

نن������ي اأعي�س يف بيتي،  حرا، ل�ض������ت �ضجيناً لأ



دبي بالغة لغة الغمو�ض يف التعبري الأ

193 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

أ�ضتطيع اخلروج.   نني ل ا ول�ضت حراً لأ

 لق������د دمر حياتي هذا العقرب، علي اأن 

اأفعل �ضيئا لو�ضع نهاية للماأ�ضاة. 

وفجاأة انفرج �ضق الباب واند�س العقرب 

بكامل������ه اإىل الداخل، وق������ف قبالتي وقهقه 

ت ذعرا،  به�ضرتي������ا.. نظرت اإليه وق������د امتالأ

ن من الدخول؟!
ّ
كيف متك�

قرا�س املنومة   م������ددت يدي اإىل علبة الأ

والتهمت ما يف قعره������ا من اأقرا�س ب�رصعة 

آخ������ر زاوية من حتت  خاطف������ة وهرولت اإىل ا

ال�رصير.. تك������ورت يف ثيابي وا�ضت�ضلمت لنوم 

عميق. 

 ل اأدري م������ا فعله العق������رب بي، ولكنني 

أ�ضي يف �ضقف ال�رصير  �ضحوت م������ع �ضدمة را

بقوة، وم������رة اأخرى ل اأدري ك������م من الوقت 

يام،  م�ضى، كم من الأ

لكنن������ي اأح�ض�ضت بج������وع �ضديد، خرجت 

من حت������ت ال�رصير مثل ف������اأر وراأيت العقرب 

يجل�س يف منت�ضف الغرفة بانتظاري، ويلتهم 

الطعام، وبغت������ة هرولت اإىل اخلارج، جنحْت 

طريقتي ومل يلحقني العقرب، اإنه ياأكل.  

 نظ������رت اإىل ال�ضارع، كان������ت ال�ضم�س يف 

منت�ضف ال�ضم������اء، اأوقفت رجال يف الطريق 

و�ضاألته عن اليوم وال�ضه������ر وال�ضنة، فعرفت 

باأنني اأم�ضيت ع�رصي������ن يوما يف الغرفة مع 

أبتاع  الرعب، واجتهت اإىل حمل جاري الذي ا

منه احلاج������ات اليومية، ف�ضافحني بحرارة 

وتب������ادل معي قبلتني قائ������ال: حمدا هلل على 

�ضالمتك، هل ا�ضتمتعت باإجازتك ؟؟ 

حدق������ت في������ه وتذكرت الغرف������ة، وقعْت 

عين������اي عل������ى زجاج������ة ت�ضتق������ر عل������ى رف 

الزجاجات، نظ������ر اإيل ال�ضمان وقال: اأخريا 

�ضرتيد؟ 

قلت: لل�رصورة اأحكام، فرتة انتقالية، لن 

تط������ول، وتذكرت باأنني ذات م������رة قراأت ما 

معناه: اإن �رصت خمريا بني الزنا وبني العادة 

ال�رصية فاخرت الع������ادة ال�رصية اإىل اأن تتمكن 

أي�ضاً.  من اجتناب الزنا، وعندئذ �ضترتكه ا

أن������ا اأي�ضا تذكرت ح�ض������ور العقرب يف  وا

قرا�س املنومة.  البيت وقلت: لقد قتلتني الأ

ناولن������ي الزجاجة فجرع������ت ن�ضفها يف 

أ�ضت������م العقرب  أنا ا املح������ل وعدت مرتنح������ا وا

ب�ض������وت مرتف������ع ب������دون اأي خوف م������ن اأن 

يل�ضعني. 

دخل������ت الغرفة، ومل اأجد العقرب، نظرت 

أيته يتكور يف زاويتي، ناديته:  حتت ال�رصير ورا
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اخرج يا جبان، اخرج، ومل يخرج. 

مددت يدي اإليه، و�ضحبته. 

 وق������ف قبالت������ي يرتعد، ب�ضق������ُت عليه، 

واأ�ضبح كف������اأر، تراجع اإىل الوراء وهرول اإىل 

ال�ض������ارع، ويف ال�ضارع كل النا�س يرتعبون منه 

أترنح اإىل نهاية  أن������ا ا وحدي ال������ذي اأطارده وا

ال�ضارع، وعدت اإىل البيت، فتحت الباب على 

م�رصاعي������ه وا�ضتلقيت عل������ى ال�رصير بحرية 

العامل، �ضح������وت يف ال�ضابعة م�ضاء، وخرجت 

اإىل موقف با�س النقل الداخلي. 

وبالقرب من املوقف راأيت العقرب يدنو 

اإيل، عدت   اإىل اخللف وجاء يرك�س، و�ضلت 

حمل جاري، طلب������ت زجاجة اأخرى، جرعت 

ن�ضفه������ا، ووا�ضل������ت الطري������ق اإىل املوق������ف 

مرتنحا، وملا راآين العقرب تراجع اإىل الوراء، 

وم�ضيت بثقة.  

يف تلك اللحظ������ة عرفت باأنن������ي اإما اأن 

أو اأم�ض������ي �ضليما     اأم�ض������ي مرتنحا /بثق������ة/ ا

)بذعر( ووا�ضلت الطريق اإىل عملي )بثقة(. 

فرانز كافكا واإمارة الغمو�س 

دباء الذين  أبرز الأ يُع������د فرانز كافكا من ا

دب، وعندما  �ضّي������دوا اإمارة الغمو�������س يف الأ

دب  نتحدث عن ظاهرة الغمو�س، اأو عن الأ

ال�ض������وداوي، فال يكون لن������ا ذلك اإن جتاهلنا 

اإبداعات ه������ذا الروائي ال������ذي ا�ضتطاع اأن 

ينفذ بقوة اإىل حلكة الظالم، ويوظف اأفكاره 

من خالل تلك العتمة احلالكة. 

الهبوط اإىل كهف كافكا املظلم 

أيام البوؤ�س وال�ضقاء حتّر�س على اخلال�س  ا

وتولد نزعة غام�ضة يف النف�س. 

مل،  لحياة م������ع احلرم������ان ووخ������زات الأ

تتح������ول احلي������اة اإىل جحيم حينم������ا ي�ضخر 

نك مري�س،  أن������ت وحدك، ولأ اجلميع منك، ا

نك ل�ضت ج�ضعا يُنظر اإليك  نك متوا�ضع، لأ لأ

كح�رصة غري مرغوب فيها. 

اإن املجتمع يرف�ض������ك، ومن الطبيعي اأن 

تبادله هذا الرف�������س، ت�ضخر منه بطريقتك 

اخلا�ض������ة، وت�ضب������ح �ضاه������دا عل������ى �ضلبيته 

وعنجهيته، وت�ضعر باإحراج كونك تعي�س معه 

يف فرتة زمنية واحدة. 

نك اإن�ضان تقب������ل اأن تكون ال�ضحية،،  ولأ

وتندفع نحو املوت اخت�ضارا ملزيد من احلرج 

الذي ي�ضببه لك عي�ضك يف عمق هذا املجتمع 

الذي يرف�ضك، وتبادله هذا الرف�س. ل�ضيء 

مل بهوؤلء، واأنت اإىل متى تعي�س  يبعث على الأ

يف قاعك املظلم، علي������ك اأن ترقد ول تفتح 
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بد، ل�ض������يء ي�ضتحق اأن تفتح  عيني������ك اإىل الأ

عينيك من اأجله. لق������د لوثوا حتى الطفولة 

التي كنت تعقد اآمال عليها. 

اأي ق�ض������وة ه������ذه، مل يرتك������وا �ضيئ������ا، لقد 

اأ�ضبح������ت حما�رصا من كل الجتاهات، حتى 

هذا البيت اللعني اأ�ضبح �ضكانه - اأقرب النا�س 

اإليك - ميقتونك ويودون التخل�س منك باأي 

�ضكل. 

يف مذكراته البائ�ضة اإىل �ضديقه.. ماك�س 

ول عام 1914  برود املوؤرخة يف 13 كانون الأ

تي������ة اإىل جملة 
ي�ضيف كاف������كا املالحظة الآ

مذكراته: 

» لق������د ن�ضي������ت اأن اأ�ضي������ف، وتق�ضدت 

هذا الن�ضي������ان فيما بعد، اأن خ������ري ما كتبته 

أ�ضتطيع املوت  ن ا له دوافع������ه يف قابليت������ي لأ

م�������رصورا ويف جمي������ع هذه املقاط������ع اجليدة 

قن������اع القوي، كان املق�ضود على  املت�ضمة بالإ

الدوام �ضخ�ضا ميوت ويجد اأن املوت �ضعب، 

قل نوع من الق�ضوة يقع  واإنه ظلم، اأو على الأ

قل  علي������ه، مما يجعل ذل������ك يف راأيي على الأ

يوؤثر يف القارئ. 

أنا ال������ذي اأعتقد اأين  أم������ا بالن�ضبة اإيل، ا ا

�ضاأكون م�رصورا عل������ى �رصير املوت، فاإن مثل 

و�ضاف ل ت�ضكل اأكر من لعبة خطرية  هذه الأ

أ�ضتغل بدق������ة انتباه  خفيف������ة، له������ذا ال�ضبب ا

أن������ا يف حالة  الق������ارئ املركز عل������ى املوت، فا

أنه �ضي�ضكو على  فكرية تفوق �ضفاء، واأح�ضب ا

أنا ف�ضكواي �ضتكون واحلالة  أما ا �رصير املوت ا

نها لن تتفجر يف  هذه اأكمل �ضكوى ممكنة لأ

فج������اءة ال�ضكوى الواقعي������ة. بل �ضتتم يف جو 

م������ن اجلمال وال�ضف������اء، اإن غريغوار �ضم�ضا 

وهو املعني بهذا الكالم ميوت ب�ضمت وحب 

وبطريقة حمببة اإىل قلبه.. ميوت بالطريقة 

الت������ي يختاره������ا لنف�ضه يف م�ضه������د ل اأمتع 

ولاأق�ضى يف حلظة واح������دة!«  فكر غريغور 

وع������اد ملتابع������ة عمله. مل ي�ضتط������ع قمع لهاثه 

خ������ر كان عليه اأن  من اجله������د، ومن وقت لآ

ي�ضرتيح، ومن ناحية اأخرى مل يقنعه اأحد، اإذ 

أنهى ال�ضتدارة،  أن������ه متاماً.. وحني ا ترك و�ضا

أ الزح������ف فوراً ومل ي�ضتطع اأن يفهم البتة،  بدا

نظرا ل�ضعفه كيف قطع ذات امل�ضافة بهنيهة 

ق�ض������رية �ضابقاً دون اأن يدرك ذلك مل تقاطعه 

أ�ضه حني  أدار را كلمة اأو هتاف من عائلت������ه. ا

كان يف املدخ������ل فقط � لي�������س ب�ضكل كامل، 

فق������د اأح�س برقبته متيب�ض������ة، ومع ذلك ظل 

ي������رى اأن ل �ضيء تبدل خلفه غ������ري اأن اأخته 



دبي بالغة لغة الغمو�ض يف التعبري الأ

الث��اين  1962009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

خ������رية باأمه، التي  نه�ضت. طافت نظرته الأ

ن؟..  ن.. والآ كانت م�ضتغرقة يف نوم عميق الآ

�ض������األ غريغور نف�ضه وه������و ينظر يف الظلمة 

أن������ه مل يعد باإمكانه  حوله.. وللحال اكت�ضف ا

التحرك اإطالق������ا مل يفاجئه ذلك بل بدا من 

ن فعال  أنه كان قادرا حتى الآ غ������ري الطبيعي ا

على دفع نف�ضه على هذه ال�ضيقان ال�ضغرية 

الرفيعة. واأح�س من جهة ثانية بارتياح ن�ضبي 

أنح������اء ج�ضده، لكن  مل يف كل ا كان ي�ضع������ر بالأ

أنه كان يذوي ويذوي تدريجيا و�ضوف  بداله ا

يذه������ب يف النهاي������ة كلياً. قد تك������ون قناعته 

أر�ضخ حتى م������ن قناعة  ب�������رصورة اختفائ������ه ا

اأخت������ه، وظل يف ه������ذه احلالة م������ن التفكري 

من حتى دقت �ضاعة الربج معلنة  الف������ارغ والآ

الثالث������ة �ضباحا وظل يرى اأن كل �ضيء خارج 

أ ي������زداد �ضوءا ثم، دون  الناف������ذة كان قد بدا

ر�س وجتدلت  أ�ضه على الأ موافقته، غط�س را

أنفا�ض������ه ال�ضعيفة »لقد  آخ������ر ا م������ن منخريه ا

مات غريغور �ضم�ضا وهذا املوت يعني ال�ضيء 

الكثري لفرانز كافكا اإنه يعني له احلياة لقد 

انتحر فران������ز كافكا حينما قتل غريغور ولو 

قدم فران������ز كافكا نف�ضه  مل ميت غريغ������ور لأ

على النتحار بنف�س طريقة انتحار بطله يف 

عمال التي  هذا العمل الذي يعد من اأهم الأ

أنق������ذه غريغور من النتحار  اأبدعها.. فقد ا

ق������ال كاف������كا ذات يوم: »لق������د عانيت طوال 

أنا اأتهرب من النتحار« نالحظ باأن  حياتي وا

جميع اأبطاله ميوت������ون.. اأجل ميوتون حتى 

يبقى كافكا حيا.. ل اأحد لديه ل ميوت كلهم 

ميوتون.. اإن������ه يقتلهم جميعا.. يف م�ضتوطنة 

العق������اب وحتريات كلب � والق�رص � والق�ضية 

� واملحاكمة.. وامل�ضخ ولكن ملاذا هذا املوت.. 

ن فرانز  هل ليعي�س فران������ز.. بالطبع ل.. لأ

ميقت احلياة وبنف�س الوقت يبحث عن العدل 

أ�ضتطيع اأن  الجتماعي يف احلي������اة ذاتها.. وا

اأرى باأن جميع هوؤلء كانوا ميهدون ملوته يف 

الوقت الذي يوؤجل������ون فيه هذا املوت لذلك 

يدخ������ل فرانز كاف������كا اإىل اأعم������اق �ضخو�ضه 

قبل املوت بلحظات اإن������ه ي�ضور اأدق واأخفى 

امل�ضاعر التي ت�ضيط������ر على ال�ضخ�س الذي 

أو �ضينتحر بعد حلظات  أو �ضيقتل ا �ضيم������وت ا

أنقل م�ضهد  قليل������ة فقط.. وقد تعم������دت اأن ا

النتحار كامال رغم اإطالته بع�س ال�ضيء يف 

رواية »امل�ضخ« قبل قليل وما يجعلني مقتنعا 

بنظرتي ه������و اإلت�ضاق كافكا بهوؤلء حتى اإنه 

يوه������م اأحيانا باأن البطل ه������و الكاتب نف�ضه 
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ول  عندما يعطي������ه حرف )ك( احل������رف الأ

من )كافكا( وغريغ������ور نف�ضه ل يختلف عن 

فران������ز كافكا فكالهما يعمالن يف التوظيف 

يف اإحدى الدوائر وكالهما يفكران بطريقة 

واحدة وينظران اإىل املجتمع نظرة متقاربة. 

يف امل�ضخ يعاين غريغور من ت�ضلط والده.. 

هذا الوالد القا�ض������ي الذي ي�رص على �رصبه 

حت������ى بعد عملية امل�ض������خ وي�ضعى اإىل طريقة 

للتخل�������س منه ويقول فران������ز كافكا ذاته يف 

أبيه:  اإحدى ر�ضائله املوجهة اإىل ا

أ�ضكو مما  أنا ا »اإنه املق�ضود بكل كتاباتي، ا

أنا على �ضدرك«  أ�ضكوه ل������ك وا أ�ضتط������ع اأن ا مل ا

اإنه انتق������ام بطريقة غري مبا�رصة ول�ضوء حظ 

أن������ه اأجنب ولدا مثل فرانز..  ال�ضيد هرمان ا

ه������ذا الولد الذي �ضيجعل لعن������ة العامل باأ�رصه 

حتل علي������ه كل يوم وعلى الرغم من كل هذا 

أت������ي الت�رصيح التاريخي على ل�ضان  احلقد يا

هذه ال�ضحية: ومع ذلك، فقد اأحببتكم على 

أبوي العزيزي������ن«. يتحول فرانز  الدوام ي������ا ا

كاف������كا اإىل �ضخ�س ناقم على اجلميع وحتى 

لة التي تت�ضبب  على املنجزات العلمية مثل الآ

يف انت�ضار البطالة بني العمال ويف�ضل العزلة 

بدية يف كه������ف لكن هذه الرغبة ت�ضطدم  الأ

أبي������ه يف حياته اخلا�ضة هذه احلياة  بتدخل ا

التي يف�ضل اأن مي�ضيها يف الكتابة فح�ضب ول 

�ض������يء غري الكتابة.. الكتابة عن املوت، حتى 

املوت.. اإنه يتجرد م������ن احلياة متاما وحتى 

أة الوحيدة التي حتقق له احلب واجلن�س  املرا

ي������ام الع�ضيبة يطلب اإليها اخلروج من  يف الأ

حياته يكتب اإليه������ا يف ر�ضالة خا�ضة: »كثرياً 

ما فكرت يف حياتنا امل�ضتقبلية فاأ�ضعر برغبة 

داخلية يف اأن خري من������ط للحياة بالن�ضبة يل 

ه������و اأن اأعي�������س يف كهف طوي������ل منعزل عن 

العامل م�ضاء مب�ضباح اأكتب واأكتب، ول �ضيء 

غري الكتابة واأن يحم������ل اإيّل طعامي ويو�ضع 

يف مدخ������ل ممر الكهف بعي������دا عن جمل�ضي 

كل الطعام على قدر  أكت������ب، فاأذهب لأ الذي ا

ما ت�ضم������ح معدتي وحاجتي للطعام و�ضيكون 

�ض������ريي من جمل�ضي حت������ى املائدة هو نزهتي 

ألتهم ما يقدم يل، �ضاأعود  الوحي������دة وعندما ا

م�رصع������ا اإىل الكتاب������ة هوايت������ي الوحيدة. اإذ 

ل ه������وى يل يف اللعب، فممار�ض������ة ما يهوى 

ن�ضان يا حبيبتي ل تتعبه، و�ضيكون اإنتاجي  الإ

رهاق  ن الروعة هي نتيجة الإ دبي رائعاً، لأ الأ

املحب������ب ول اإرهاق مع من نحب. قد تعدين 

ذلك جنونا فهل تر�ضني اأن تعي�ضي يف كهف 

مع هذا املجنون ؟! 
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وعل������ى ه������ذا النمط م������ن احلي������اة.. ما 

ألي�س الهرب م������ن الكهف و�ضاكنه  أي������ك؟.. ا را

أن������ا هكذا ول  آه ي������ا حبيبتي ا اأج������دى لك.. ا

أك������ون غري هذا ولك اخليار من  أ�ضتطيع اأن ا ا

آخ������ره.. فاأنت زوجتي  اأول ال�ض������وط ل م������ن ا

دب ع�ضيق������ي.. واملدى بعيد بني الزوجة  والأ

دب قلبي  والع�ضيقة لك ج�ضمي النحيل، ولالأ

أة..  أ ر�ضالة تر�ضل اإىل امرا أ�ض������وا وفكري اإنها ا

ووا�ضح اأن فرانز كافكا كان حقا يعي�س املوت 

ول من ولدته.. لقد تخلى عن  منذ اليوم الأ

احلي������اة كله������ا.. وكان مبق������دوره اأن ي�ضتمتع 

مبل������ذات احلياة ل������و �ضاء ذلك ول������و مل يعترب 

نف�ضه ميت������ا ومن هذه النقط������ة تبداأ عظمة 

كافكا وتب������داأ عبقريته اأي�ضاً وقد تكون هذه 

النقط������ة م�ضدر �ضعادته اأي�ضاً فهو كما �ضبق 

يعي�س دون اأي اأمل وذلك خري منط للحياة.. 

وه������و �ضعيد لي�ض������ت تلك ال�ضع������ادة باملفهوم 

املتعارف علي������ه ولكنها �ضعادة ل يتذوقها اإل 

كافكا وحده.. اإنه������ا النكهة التي ل يتذوقها 

اإل من بل������غ به احلزن ذروته ومن تو�ضل اإىل 

قمة ال�ضياع والال ج������دوى هذه هي اأر�ضية 

كاف������كا التي ينطلق منه������ا. هذه هي ثقافته. 

وهو كما يت�ضح ق������ارئ �ضيِّئ. وك�ضول وعلى 

أ.. ولي�ضت ثمة  غلب يكتب اأكر مم������ا يقرا الأ

أنه  أو �ضواهد ت�ضتحق اأن ت�ضري اإىل ا مق������ولت ا

كان نهم القراءة.. كما هو مل يتاأثر بكاتب من 

قبله وما ن�ضتنتجه من اإبداعات هذا الروائي 

أنه على اطالع جيد للعهدين  الكبري جداً هو ا

القدمي واجلديد وهذا ما وفره له جو البيت 

ب�ضب������ب تدين والده وعليه فاإن معظم اأعمال 

كافكا تط������رح مو�ض������وع املوت م������ن منطلق 

له  غلب يبح������ث عن الإ ديني.. اإن������ه على الأ

الذي لي�ضك بوج������وده ولكنه ل يراه.. يبدو 

ذلك يف ق�ض������ة »املحاكمة«. ولي�س هدفنا اأن 

نقدم �رصح������ا مو�ضعا للق�ضة لكنها باخت�ضار 

ت������دل على قلقه على م�ض������ريه. لذلك يبحث 

عن احلقيقة بالكتابة.. بالكتابة فح�ضب ولي�س 

بالقراءة.. »الكتابة«  التي تريه م�ضهد املوت 

لغاز.. اإنه يتعامل مع 
وتك�ضف اأمامه بع�س الأ

وىل لبداية  �ضارة الأ املوت بدقة مذهلة اإّن الإ

املعرفة هي الرغبة يف املوت.. فهذه احلياة 

خرى لي�ضت يف متناول  ل حتتمل واحلياة الأ

يدنا ولذا فاإننا ل نخجل من رغبتنا يف املوت. 

اإنه ن�س �رصيح ومبا�رص اأكر من اأي ن�س اآخر 

ورد على ل�ضانه.. املوت كمو�ضوع اأول واأخري 

للكتاب������ة اإنه هاج�س اأبدي.. ومل ي�ضبق لكافكا 
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اأن كت������ب عن غري امل������وت.. ول نلم�س بريقا 

مل يف معظ������م كتاباته ور�ضائله ومذكراته  لالأ

ألبري كامو الذي يرى  على العك�س متاما من ا

يف امل������وت نهاية كل �ض������يء ول يعقد اأي اأمل 

خارج اإطار احلي������اة.. اإن ال�رص كله يكمن يف 

ن�ضان  عملية امل������وت بالن�ضبة لكاف������كا هل الإ

ميت يف احلي������اة واإنه يعي�س يف املوت اإن�ضانا 

فهم كلمة )املوت( وهنا ن�ضتطيع اأن نحكم باأن 

مفه������وم كافكا للموت اأوعى بكثري من مفهوم 

أ�ضمل  أو�ض������ع من مفهومه وا ألبري كامو اإليه وا ا

ورمب������ا اأدق.. والكتابة وحدها تعينه ملوا�ضلة 

ه������ذا البحث عن �رصح اأو�ض������ح ملفهوم املوت 

وملعنى املوت.. فلول الكتابة ملا ا�ضتطاع كافكا 

اأن يعي�������س اأربعني �ضن������ة متوا�ضلة.. والكتابة 

ت�ضمن له البقاء والبقاء لي�س مبفهوم خلود 

دبي كما هو �ضائع.  ثر الأ الأ

أثناء وجوده يف  واإمنا بقاء كافكا ذاته يف ا

دبي..  ثر الأ املجتمع وه������و ل يوؤمن بخلود الأ

ول يهم������ه ذلك وقد اأو�ض������ى �ضديقه ماك�س 

ب������رود اأن يحرق جميع كتاباته، لكن ال�ضديق 

مل يعم������ل بالو�ضية، ون�رص كل ه������ذه املوؤلفات 

املودعة لديه بعد وف������اة فرانز كافكا، وذلك 

آثاره التي  حتى يقدم خدمة ل�ضديقه وين�رص ا

مر اأن كافكا كان  �ضوف تخلده. وحقيق������ة الأ

يكتب ليخفف ع������ن نف�ضه، ويجد متنف�ضاً يف 

اأجواء الكتابة، ثمة عبارة نعر عليها يف هذه 

الكتاب������ات، وهي عبارة اعرتافية يقول فيها: 

أنزع ع������ن نف�ضي بالكتابة كل  أود اليوم اأن ا /ا

حالة القل������ق فاأنقلها من اأعماقي اإىل اأعماق 

الورق/. ولنتاأمل اأي �ضيء كان بو�ضع كافكا اأن 

ي�ضنع������ه لو مل يكتب ؟ واأمام جواب واحد يرد 

على ل�ضانه نثق باأنه كان �ضينتحر قبل بلوغه 

�ضن الع�رصين وهو يحمل كل هذه احل�ضا�ضية 

جتاه جمريات ووقائ������ع احلياة التي يعي�ضها. 

لذلك يحلو له اأن يدّون اجلملة التالية بخط 

أنا اأكتب بالرغم من كل �ضيء وباأي  وا�ضح: /ا

ثمن، فالكتابة كفاحي من اأجل البقاء/. 

�رصة  حت������ى هذا امللجاأ ت�ضتك������ره عليه الأ

وتزعج������ه في������ه فيكت������ب: /اإن اأو�ضاع������ي ل 

نها تتناق�س م������ع رغباتي وميويل  حتتم������ل لأ

دب هو  دب، الأ الوحي������دة، واأعني بذل������ك الأ

أ�ضتطيع اأن اأكون غري  أري������د، ول ا كي������اين، ول ا

ن�ضان  ذل������ك/. اإنه يق������وم بت�ضوير ج�ض������ع الإ

ن�ضان، ويف النهاية مثلما يكون  جتاه اأخيه الإ

املظلوم �ضحية للظامل، فاإن الظامل هو �ضحية 
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نزعة الظلم لدي������ه، وبالتايل فاإنهما يعي�ضان 

معاً يف /م�ضتعمرة العقوبات/ �ضواء املادية، 

أو املعنوية، وقد ا�ضتعرت و�ضف /م�ضتعمرة  ا

العقوبات/ عنوان رواية ق�ضرية لكافكا، وفيها 

ن�ضان وهو يعذب  ي�ضور الق�ضوة التي تبلغ بالإ

اإن�ضان������ا من خالل �ضاب������ط وحار�ضه، ي�ضور 

كافكا بدقة �ضدي������دة تفا�ضيل الوح�ضية التي 

ميار�ضها ال�ضابط بحق حار�ضه، فاحلار�س يف 

هذه الرواية لي�س له عمل �ضوى اأن يقف كلما 

تدق ال�ضاع������ة، ويوؤدي التحية لباب ال�ضابط 

طوال الليل. يُدخل كاف������كا قارئه اإىل اأجواء 

أراد  روايته �ض������ارداً له: /يف الليل������ة املا�ضية ا

النقي������ب اأن يرى فيم������ا اإذا كان الرجل يقوم 

بواجب������ه، ففتح الباب عندم������ا دقت ال�ضاعة 

الثانية، وهناك كان هذا الرجل يتكوم نائماً، 

فتناول �ض������وط الفرو�ضية وجلده على وجهه، 

وبدل من النهو�س والتما�س ال�ضفح، اأم�ضك 

الرج������ل ب�ضاقي �ضيده وه������زه �ضائحاً: /الق 

ذاك ال�ضوط بعيداً، واإل �ضاآكلك حياً/. 

وهنا ي�ضت������اء ال�ضابط ويوجه اإليه اأق�ضى 

ألوان العق������اب. ي�ض������ف امل�ضتك�ضف طريقة  ا

العق������اب بقول������ه: /اإن �ض������كل امل�ضح������اة كما 

ت������رى مياثل ال�ض������كل الب�رصي، هن������ا امل�ضحاة 

ن�ضان، وهنا امل�ضحاتان  املخ�ض�ضة جل������ذع الإ

أم������ا فيما يخ�س  املخ�ض�ضت������ان لل�ضاق������ني، ا

الراأ�س فثمة هذه /الّرزة/ ال�ضغرية الوحيدة 

فح�ضب، عندما يتم������دد الرجل على ال�رصير 

ويبداأ يف الهتزاز تخف�������س امل�ضحاة اإىل اأن 

تبلغ ج�ضده، اإنها تنظم نف�ضها تلقائيا اإىل حد 

أو تكاد، وحاملا يتم  بر تلم�س ج�ضم������ه، ا اأن الإ

التما�س يت�ضل������ب ال�رصيط الفولذي متحولً 

أ  اإىل رب������اط قا�������س يف احل������ال، وعندئذ يبدا

داء. اإن ال�ضاهد اجلاهل ل يرى فارقاً بني 
الأ

عقوبة واأخرى، وتب������دو امل�ضحاة وهي توؤدي 

وظيفتها بانتظام متماثل عندما ترجت تثقب 

روؤو�ضه������ا احلادة جلد اجل�ضم الذي يرجت هو 

نف�ض������ه بفعل اهت������زاز ال�رصير، وق������د �ُضنعت 

امل�ضح������اة م������ن الزجاج لكي تت�ضن������ى مراقبة 

التقدم الفعل������ي لتنفيذ احلكم. كانت عملية 

أننا  بر يف الثقب م�ضكلة تقنية، اإل ا تثبيت الإ

تغلبنا عل������ى ال�ضعوبة بعد جتارب كثرية. ما 

كان مل�ضكلة نتوله������ا ت�ضعب علينا كما ترى 

ن اأن ينظر عرب  ويف مقدور اأي �ضخ�������س  الآ

الزجاج، ويراق������ب الكتابة وهي تاأخذ �ضكلها 

على اجل�ضد: /بّجل روؤ�ضاءك/. 
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Stephen Wolfram يف �صيف عام  وولفرم  �صتيفن  كتاب  ن�رش  �أدى 

�إىل   »A New Kind of Science  
)1(

للعلم جديد  »�صكل  بعنو�ن   2002

. وتركز �لنقد على كون وولفرم 
)2(

ردود نقدية عنيفة من قبل �ملجتمع �لعلمي

يعترب نف�صه كنيوتن 

�صا�صية �لتي يبني عليها جمتمع �لعلماء  جديد، فهو يكبح من �لقو�عد �لأ

عليها.  �ملتعارف  �صا�صية  �لأ �لعلوم  مر�جع  �إىل  يرجع  ل  أن��ه  و� خا�صة  �ليوم، 

باحث ومرتجم ونائب رئي�س اجلمعية ال�ضورية للعلوم.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

هل هناك فيزياء جديدة

يف الكون؟ 

❁
مو�سى ديب اخلوري
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�سا�سية تقول  اإ�سافة اإىل ذلك فاإن فر�سيته الأ

اإن جممل الظاهرات هي يف النهاية م�سابهة 

لعمل برنامج معلوماتي اأويل. غري اأن وولفرم 

يعمل يف هذا الجت��اه.  ال��ذي  الوحيد  لي�س 

أ  بدا العلم  التيار اجلديد يف  اأن هذا  ويبدو 

القليلة  ال�سنوات  خالل  بقوة  نف�سه  يفر�س 

املا�سية. 

يراأ�س هذا التيار كل من �ستيفن وولفرم 

 Edward Fredkin ف��ردك��ن  واإدوارد 

و�سيث لويد Seth Lloyd. وهم جمعياً من 

العلماء الرفيعي امل�ستوى املهتمن بالفيزياء 

يقول  ت�سور  واأ�سحاب  املعلوماتية،  والعلوم 

اإنه �سياأتي يوم يو�سف فيه الكون كحا�سوب 

أو كاآلة ذات �سيغ ح�سابية ب�سيطة  ا عمالق، 

يف النهاية رغم كل تعقيدها الظاهر. 

ع��ن فر�سيته:  م��داف��ع��اً  وول��ف��رم  ي��ق��ول 

أن���ه ي��وج��د ب��رن��ام��ج ب�سيط ج���داً،  أع��ت��ق��د ا »ا

ووحيد، اإذا ما ترك لفرتة كافية من الوقت 

كافة.  كوننا  تفا�سيل  اإنتاج  على  ق��ادر  فاإنه 

فهذا الربنامج ي�سكل بالتايل النظرية النهائية 

. وينهي وولفرم الف�سل املخ�س�س 
)3(

للفيزياء«

�سا�سية بالكلمات التالية:  يف كتابه للفيزياء الأ

مر باإثبات اأن كل تف�سيل يف  »...�سينتهي الأ

متثيلها  ميكن  لقواعد  بالفعل  يتبع  كوننا 

بربنامج ب�سيط، واأن كل ما نراه �سينتهي باأن 

ينبثق فقط من ت�ضغيل هذا الربنامج.« 

يقول اأحد املتابعني لهذا التيار اجلديد 

اإن وولفرم »ينتمي اإىل جماعة يزداد عددها 

باطراد من العلماء الذين يعتقدون باإن مناذج 

 patterns of information معلوماتية

ولية للوقائع، اأكر  هي التي متثل املركبات الأ

».
)4(

أو الطاقة من املادة ا

التي  ه��ي  العلمية  وول���ف���رم  ���ض��رية  ل��ع��ل 

عدم  رغ��م  أف��ك��اره  ا يناق�ضون  العلماء  جعلت 

تقبلهم لها. فهذا العامل كان قد ح�ضل على 

اجل�ضيمات  ف��ي��زي��اء  يف  ال��دك��ت��وراة  ���ض��ه��ادة 

أ�ض�س  الدقيقة وهو يف الع�رصين من عمره، وا

لدرا�ضة املحركات اخللوية يف مركز  خمترباً 

برن�ضتون،  يف  ال�ضهري  امل��ت��ق��دم  ال��درا���ض��ات 

املنظومات  ح��ول  للبحوث  مركزاً  أ�ض�س  ا ثم 

ثم   .Illinois اإيلينوي  جامعة  يف  املعقدة 

حتول اإىل ابتكار برنامج معلوماتي متخ�ض�س 

يف حل املعادلت الريا�ضية املعقدة مما جعل 

اإدارة هذا  ابتعد عن  لكنه  ثرياً.  رج��اًل  منه 

امل�رصوع منذ ع�رص �ضنوات ليتفرغ لكتابة عمله 

الفل�ضفي والعلمي الذي حتدث عنه �ضديقه 

 Gregory �ضايتان  غ��ري��غ��وري  ال��ري��ا���ض��ي 

Chaitin معجباً بقوله: »يحاول �ضتيفن يف 
ولية التي  �ض�س الأ هذا العمل الك�ضف عن الأ

 .»
)5(

بنى اهلل بها العامل
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حول  جملة  ح��اورت��ه  كتابه،  �ضدور  عند 

أف��ك��اره اجل��دي��دة ه��ذه، و�ضاألته ح��ول طول  ا

أيه اأن تف�رص  أو املعادلة التي يجب برا القاعدة ا

الكون كله، فاأجاب: 

ت��ك��ون ق�ضرية  اأن  أن��ه��ا يجب  ا أع��ت��ق��د  »ا  �

جداً. 

أي����ة رت��ب��ة ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ه��ذا  ا � م���ن 

الق�رص؟ 

� ل اأعرف، رمبا وفقاً لربنامج احلا�ضوب 

الريا�ضي الذي و�ضعته، لي�س اأكر من ثالثة 

أربعة اأ�ضطر من الربجمة.  أو ا ا

أربعة اأ�ضطر من الربجمة؟!  � ا

أنا بالطبع ل اأعرف  أتوقعه. وا � هذا ما ا

ن تكون  متاماً، لكنني ل اأرى �ضبباً موجباً لأ

أن��ه  ا أع��ت��ق��د  ا  .)...( ذل���ك  م��ن  بكثري  اأط����ول 

�ضطر القليلة ،  �ضياأتي يوم من�ضك فيه بهذه الأ

فيتك�ضف لنا �رص الكون.« بل ومي�ضي وولفرم 

أبعد من ذلك اإىل حد يخرب معها ال�ضحفي  ا

ال�ضطور  ه��ذه  نف�ضه  ه��و  يكت�ضف  ق��د  ب��اأن��ه 

 .
)6(

القليلة

ويف نظر وولفرم فاإن هذه ال�ضطور القليلة 

اأو  القوانني  عن  عبارة  هي  الذكر  ال�ضابقة 

ولية التي اإذا طبقت على عدد  جراءات الأ الإ

ب��ل على  ول��ي��ة،  الأ م��ن املعطيات  قليل ج��داً 

واحد منها فقط، فاإنها تخلق ب�ضكل ل ميكن 

أ�ضبه  توقعه بنى ذات تعقيد كبري وهائل. اإنه ا

مبا تقوم به بع�س املولدات اخللوية، كما يف 

القاعدة ال�ضهرية املعروفة با�ضم 110. 

ي�����ض��ب��ه ذل����ك اإىل ح���د ب��ع��ي��د م���ا ذه��ب 

هذا  وك��ان  ال�ضبعينات.  منذ  ف��ردك��ني  اإل��ي��ه 

أيه  برا جديد  علم  مبادئ  و�ضع  ال��ذي  العامل 

 physique ال��رق��م��ي��ة  »ال��ف��ي��زي��اء  ي�ضميه 

numérique«، قد دعا عدداً من العلماء 
و�ضايتني،  وولفرم  بينهم  ومن  فيه  ملناق�ضته 

ن�ضخة   
)7(

ن��رتن��ت الإ موقعه على  وجن��د على 

امليكانيكا  ح��ول  لنظريته  و�رصحاً  كتابه  من 

وهو   .Digital Mechanics الرقمية 

ال��ك��ون حمكوم  اأن  ي���رى م��ن ق��ب��ل وول���ف���رم 

مبوّلد خلوي اأويل. ويقول يف مو�ضوع حول 

امليكانيكا الرقمية ن�رصه يف عام 1990 على 

قاعدة  �ضوف جند  أننا  ا »نعتقد   :
)8(

النرتنت

الفيزياء  جممل  ينمذج  خلوي  ملولد  وحيدة 

وهو  دقيق«.  ب�ضكل  وينمذجها  ال�ضغائرية، 

»هذه  اأن  ال�ضحفيني  ح��د  لأ ���رصح  كما  ي��رى 

لكل  ويل  الأ وامل��ح��رك  ال�ضبب  هي  القاعدة 

 .
)9(

�ضيء«

م��ع ذل���ك ف���اإن الخ��ت��الف ب��ني ف��ردك��ني 

وولفرم وا�ضح. فوولفرم جلب نقمة املجتمع 

باملراجع  تقيده  ع��دم  ب�ضبب  عليه  العلمي 

وح��ده.  ل��ه  ف��ك��ار  الأ معظم  ون�ضبه  العلمية 
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كل  تف�ضري  يريد  اإن��ه  بقوله  وهو 

ذلك  يعني  فاإنه  الكون  �ضيء يف 

حرفياً، من اأدق تالفيف الدماغ 

الب�رصي اإىل تعقيدات املجتمعات 

فيعرتف  فردكني  أم��ا  ا الب�رصية. 

جهة،  م��ن  أق��ران��ه  ا مب�ضاهمات 

مبن فيهم وولفرم، ويتوقف من 

اأخ��رى عند ح��دود الكائن  جهة 

قاعدته  باأن  يعرتف  فهو  احلي، 

النهائية لن تف�رص جممل الفيزياء 

يف ال��ن��ه��اي��ة... م��ع اإ�����رصاره هو 

الفكري  التيار  بهذا  والقائلني 

اجلديد باأن العامل احلي �ضيُف�رّص 

ي����وم����اً مب�����ض��ط��ل��ح��ات ن��ظ��ري��ة 

�ضوى  ال��ف��اأر  »فلي�س  املعلومات: 

ثقيلة  نتيجة �ضريورة معلوماتية 

)10(
ومعقدة.«

ي�������������ص������ارك ع����������دد م���ن 

هذا  ذكرنا  كما  خرين  الآ الفيزيائيني 

ال��ت�����ص��ور ل��ك��ل م��ن ف��ردك��ني وول��ف��رم. 

فالطبيعة منتهية وحمددة، مثل بيتات 

املعلومات. فلي�س ثمة ما هو م�صتمر، 

مب��ا يف ذل���ك امل��ك��ان وال���زم���ان. فهذا 

الطابع املحدد هو الذي يف�رس قدرتنا 

الطبيعة  وف��ه��م  اإدراك  ت��خ��ي��ل  ع��ل��ى 

يعد  فلم  م��ول��دات خلوية:  من خ��الل 

باملعنى  للتحليل  بالتايل  حاجة  ثمة 

للمعادلت  ول  للم�صطلح  الريا�صي 

�صوف  ل��ف��ردك��ني،  ووف��ق��ًا  التفا�صلية. 

نكت�صف يومًا ما اأن وراء الن�صبية العامة 

واأن  م��ا،  م�صفوفة  تختفي  ين�صتني  لأ

ال�صوا�س يف امليكانيك الكمومي يخفي 

منوذجًا حتديديًا. فالكون حمدد بقدر 
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مو�صع  حلظة  ك��ل  يف  ي��ح��دد  برنامج 

. وبكلمات 
)��(

القطع على رقعة �صطرجن

فردكني نف�صه: »اإذا افرت�صنا اأن الطبيعة 

منتهية، فاإن الفيزياء �صتكون مربجمة 

 .
)��(

على حا�صوب كوين!«

أ���ض��ا���ض��ي��اً يف  ي��ع��ت��رب ���ض��ي��ث ل��وي��د ط��رف��اً ا

ينحو  ذل��ك  لكنه مع  الفكري،  ه��ذا الجت��اه 

من  ك��ل  ع��ن  ن��وع��ي  ب�ضكل  يختلف  منحى 

املخت�ضني  اأح����د  ف��ه��و  وف���ردك���ني.  وول���ف���رم 

يف  نظرية  لبناء  ويطمح  التعقيد.  مبو�ضوع 

أداة  ا عن  يبحث  فهو  ولهذا  املعقدة.  البنى 

ف��اإذا  املعقد.  بتكميم  ت�ضمح  وحيدة  قيا�س 

ف�ضارعوا  للتعقيد  قيا�س  جهاز  لديكم  ك��ان 

باإر�ضاله ل�ضيث لويد فوراً! وهو مثل وولفرم 

بني  الوثيقة  بال�ضلة  متاماً  مقتنع  وفردكني 

مع  حالياً  يعمل  وهو  واملعلومات.  الفيزياء 

 Murray Gell-Mann موراي جيل مان

على بناء نظرية للتعقيد الكمومي. غري اأن 

هدفه هو العودة من الالمتناهي الفيزيائي 

ن�ضاين: ففي النهاية، هو  اإىل الالمتناهي الإ

يهتم بتعقيد املجتمعات الب�رصية. وعلى عك�س 

وولفرم وفردكني، اللذين مل ين�رصا �ضيئاً جديداً 

تقريباً منذ عدة �ضنوات يف جملة علمية ذات 

يلعب  ي���زال  ل  ل��وي��د  ف���اإن  جلنة حتكيمية، 

ن�رص يف عام 2000  بقوة. وقد  الورقة  هذه 

 Nature جم��ل��ة  يف  ك��ب��رية  تاأليفية  م��ق��ال��ة 

الق�ضوى  الفيزيائية  »احلدود  عنوانها:  كان 

للح�ضاب«. وهو ي�ضف ب�ضكل خا�س »حدود 

. ويف عام 
)13(

الق�ضوى« ال�ضخ�ضي  احلا�ضب 

بالن�ضبة  ه��م  الأ املجلة  مقالً يف  ن�رص   2002

احل�ضابية  »امل���ق���درة  ب��ع��ن��وان  للفيزيائيني 

»حا�ضل  يح�ضب  املقالة  ه��ذه  ويف  للكون«. 

املعلومة التي ميكن للكون اأن ي�ضجلها وعدد 

قد  يكون  اأن  ميكن  التي  ول��ي��ة  الأ العمليات 

اأجنزها على امتداد تاريخه«. وي�ضل جمموع 

هذا احل�ضاب اإىل 12010 عملية على 9010 

. وجند �ضمن مراجع 
)14(

املعلومات بيت من 

ه���ذه امل��ق��ال��ة ك��ت��اب ف��ردك��ني امل��ت��وف��ر على 

بهذه اجلمل:  النرتنت. ويختم مقالته هذه 

بالتاأكيد  لي�س  اإنه  الكون هو حا�ضوب؟  »هل 

أو ويندوز.  حا�ضوباً رقمياً ي�ضتخدم لينوك�س ا

أنه من الوا�ضح اأن الكون ميثل ويعالج  غري ا

للتكميم  ق��اب��ل��ة  ح��ج��وم��اً  منهجية  بطريقة 

نيت�رص  �ضاألته جملة  وعندما  املعلومات.«  من 

املو�ضوع  الربيطانية موؤخراً حول   Nature
اأن الكون ينجز ح�ضاباً  »اإذا اعتربنا  اأج��اب: 

ولية تكون عبارة  ما، فاإن معظم العمليات الأ

عن حركات بروتونات ونوترونات واإلكرتونات 

وفوتونات بني موا�ضع خمتلفة وتتفاعل فيما 

بينها وفقاً لقوانني الفيزياء.« وعندما �ضئل: 
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ما الذي يح�ضبه الكون؟ اأجاب لويد: »يح�ضب 

ديناميكيته اخلا�ضة.« 

اأن فكرة مماثلة الكون باحلا�ضوب  يبدو 

للمرة  ع��ام 1967  منذ  ط��رح��ت  ق��د  ك��ان��ت 

زو����س  ك����ون����راد  مل�������اين  الأ ي���د  ع��ل��ى  وىل  الأ

أوائل م�ضممي  Konrad Zuse، وهو اأحد ا
الفكرة يف  احلا�ضوب. وك��ان قد ط��رح ه��ذه 

بعنوان   1967 �ضنة  ملانية  بالأ ن�رصت  مقالة 

املقال  ه��ذا  وك��ان   .
)15(

احل��ا���ض��ب« »الف�ضاء 

قد  ك��ان  ال��ذي  الكتاب  على  مبا�رصة  يرتكز 

نيومان  واحدة جلون فون  ب�ضنة  قبله  �ضدر 

John von Neumann بعنوان »نظرية 
املحركات املتوالدة ذاتياً«. بعد ذلك تطورت 

عملوا  خمتلفني  نظريني  اأعمال  مع  الفكرة 

اإما على الطبيعة الفيزيائية للمعلومة، مثل 

اأو على   ،Rolf Landauer رولف لندور 

ويف  للطبيعة.  امل�ضتمر  غري  الطابع  فر�ضية 

مقالة ظهرت يف عام 1999 اأعاد الفيزيائي 

ال�ضنة جائزة  ه��ذه  ن��ال يف  ال��ذي  الهولندي 

 Gerard ت��ه��وف��ت ل��ل��ف��ي��زي��اء ج���ريار  ن��وب��ل 

التاأكيد على اقتناعه باأن »املكان   t'Hooft
والزمان واملادة منف�ضلون اأو غري م�ضتمرين 

. وق��د �ضارك ج��ريار تهوفت 
)16(

ب��ال�����رصورة«

املوؤ�ض�ضة  مولتها  ن��دوة  يف   2001 �ضيف  يف 

»املنظور  بعنوان  اأمريكا  يف  للعلوم  الوطنية 

بالطبع  فيها  امل�ضاركني  من  وكان  الرقمي«. 

اإدوارد فردكني. 

ال��ت��ي ط��وره��ا  ف���ك���ار  الأ اأن  ���ض��ك يف  ل 

�ضابقني  أع��م��ال  ا على  ترتكز  كانت  فردكني 

خري  مثل فون نيومن ولندوير. وكان هذا الأ

عمال التي قادت كاًل  ب�ضكل خا�س ملهم الأ

من �ضارل بنيت Charles Benneett من 

جهة، واإدوارد فردكني وتوم توفويل من جهة 

اأخرى، اإىل اكت�ضاف اأن كل ح�ضاب معلوماتي 

أ اأن يتم بطريقة عكو�ضة  ميكن من حيث املبدا

مر الذي فتح الباب للعمل على  منطقياً. الأ

احلوا�ضب التي تبدد حرارة اأقل. 

ت��ع��ت��رب ق��وان��ني ال��ف��ي��زي��اء ع��ك��و���ض��ة على 

امل�ضتوى ال�ضغائري، وحتفظ الطاقة وكميات 

اأخ����رى. وك��ان��ت ف��ك��رة ف��ردك��ني ه��ي درا���ض��ة 

اإمكانية القيام بح�ضاب اإلكرتوين عكو�س مما 

تبدد  ل  التي  احلوا�ضب  أم���ام  ا ال���درب  فتح 

وتعترب  عملها.  خ��الل  احل����رارة  م��ن  الكثري 

الكوانتية يف  العمل على احلوا�ضب  م�ضاريع 

التفكري،  من  التيار  هذا  �ضليلة  منها  جانب 

اأي ا�ضتثمار م�ضادر الفيزياء من اأجل جتاوز 

ح����دود احل�����ض��اب.ي��ذه��ب ت��وم��ا���س ت��وف��ويل 

لكمية  مبماثلته  ذل��ك  م��ن  أب��ع��د  ا  Toffoli
الفيزيائي،  احل��رك��ة  م��ف��ه��وم  م��ع  احل�����ض��اب 

»لعدد احلالت  قيا�ضاً  والتي ت�ضبح عندها 
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اإىل  الو�ضول  اأج��ل  من  املمكنة  ال�ضغائرية 

ال�����ض��ل��وك امل���ر����ض���ود ن��ف�����ض��ه«، ح��ي��ث ت��ك��ون 

النرتوبية هي »قيا�س عدد احلالت املمكنة 

ملنظومة ما«، اأي للمعلومات الكامنة. وبعبارة 

أك��رب، كلما كان  ا اأخ��رى، كلما كان احلا�ضوب 

النتيجة  على  منه  للح�ضول  الطرائق  عدد 

نف�ضها خالل زمن معطى اأكرب. 

العلوم  م��ن  الكثري  ولدة  ال��ت��اري��خ  �ضهد 

�ضكال  الأ م��ن  ج���داً  القليل  اإمن���ا  اجل��دي��دة، 

العلم من منط  للعلم. فلكي يكون  اجلديدة 

جديد ل بد من تغيري جذري يف الفكر، كما 

ر�ضطي اإىل  ح�ضل مع املرور من املوروث الأ

الظاهرات  و�ضف  مع  اأو  التجريبي،  املنهج 

ثورتان  وهما  الريا�ضية،  باللغة  الطبيعية 

ونيوتن.  غاليله  مثل  معينة  باأ�ضماء  ارتبطتا 

فراغ  وولفرم قد عنون من  يكن  فلم  ولهذا 

اأو بال ق�ضد كتابه »�ضكل جديد للعلم«، وهو 

الذي يخ�ض�ضه لطريقته يف تف�ضري  الكتاب 

العامل الطبيعي. اإن حجم الكتاب الذي ي�ضل 

جمموع  ي�����ض��اوي  ي��ك��اد  �ضفحة   1260 اإىل 

حوارات غاليليو وكتاب املبادئ لنيوتن. لكن 

هل حمتواه على م�ضتوى ما يعد به العنوان. 

هذا لي�س متاماً راأي املجتمع العلمي. 

على  للكتاب  �ضا�ضية  الأ الفكرة  ترتكز 

املحركات  ه��ي  ب�ضيطة،  ح�ضاب  ب��رام��ج  اأن 

اخل���ل���وي���ة، ت�����ض��م��ح ب��ت��ف�����ض��ري ال���ظ���اه���رات 

الريا�ضية  التقنيات  تنجح  مل  التي  الطبيعية 

مثل  تف�ضريها،  يف  ن  الآ حتى  »الكال�ضيكية« 

يف  اخللوي  واملحرك  التفا�ضلية.  املعادلت 

البعد من  �ضل�ضلة وحيدة  أ�ضكاله هو  ا أب�ضط  ا

اخلانات اأو من اخلاليا التي ميكن لكل منها 

�ضود. ويتغري لون  أو الأ بي�س ا اأن تاأخذ اللون الأ

اخللية )اأي »حالتها«( مع مرور الزمن. ويف 

كل مرحلة زمنية تقوم كل خلية باإعادة تعيني 

املرحلة  من  لونها  أنها حتفظ  ا اأي   � حالتها 

تبعاً  املعاك�س  اللون  اإىل  تنتقل  أو  ا ال�ضابقة 

حلالتها ال�ضابقة وحلالة جماوراتها املبا�رصة. 

اأو  امل��ول��د اخل��ل��وي  أو »ق��ان��ون«  ا اإن ق��اع��دة 

املحرك اخللوي هو قائمة التوابع التي تعطي 

املتجاورة  الثالثة  اخلاليا  ترتيبات  من  لكل 

احلالة اجلديدة للخلية املركزية )مثال ذلك 

ويعترب  ال�ضهرية(.   110 بالقاعدة  يعرف  ما 

اخلاليا  خطوط  النظري  عمله  يف  وولفرم 

كافة  امل�ضاكل  ليتجنب  لنهائية عموماً  هذه 

ت�ضمى  النهايات.  عن  تنجم  اأن  ميكن  التي 

ه���ذه امل���ول���دات اخل��ل��وي��ة ال��وح��ي��دة البعد، 

وذات احلالتني واملحدودة برتا�ضف خليتني 

أو  أول���ي���ة ا م��ت��ج��اورت��ني ف��ق��ط ك��م��ح��رك��ات ا

كر تعقيداً من هذه  ب�ضيطة. اأما يف الن�ضخ الأ

املحركات فاإن عدد احلالت املمكنة للخاليا 



هل هناك فيزياء جديدة يف الكون؟ 

209 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

أو�ضع،  ا املعترب  التجاور  ويكون  أك��ر،  ا مرتفع 

كما ميكن عدم الكتفاء ببعد واحد. 

رمبا كانت املحركات اخللوية هي النموذج 

كر مثالية للمنظومات املعقدة: فهي تتاألف  الأ

)هي  الب�ضيطة  املركبات  من  كبري  عدد  من 

�ضابط مركزي  دون  هنا(  عبارة عن خاليا 

مركباتها.  بني  الت�ضالت  من  القليل  وم��ع 

�ضل الريا�ضي  وكان قد عّرفها ودر�ضها يف الأ

 Stanislaw Ulam اأولم  �ضتاني�ضالف 

كنموذج  وا�ضتخدمت  ن��ي��وم��ان،  ف��ون  وج��ون 

ر�ضية  الأ الهزات  مثل  الطبيعية  للظاهرات 

أو  ا البيولوجي  والتلون  املتدومة  وال�ضيالنات 

النمو الورمي. كذلك فقد طبقت يف جمالت 

املعلوماتية النظرية حيث ا�ضتخدمت كنموذج 

مثايل للح�ضاب املتوازي وغري املركزي. 

اأفكار  �ضت  على  مقاربته  وولفرم  أ�ض�س  ا

أ�ضا�ضية ت�ضتحق اأن نعاجلها هنا بتمعن.  ا

الب�صيطة  الربامج  وىل:  الأ الفكرة 

توّلد التعقيد

ي��ق��دم وول��ف��رم يف ك��ت��اب��ه ���ض��وراً رائ��ع��ة 

ومده�ضة ل�ضلوك خمتلف املحركات اخللوية. 

أولية  وهي تبني اأن هذه املولدات مهما كانت ا

الب�ضيطة  ت��رتاوح بني  أ�ضكالً  ا تنتج  اأن  ميكن 

اإىل  ج���داً  املنتظمة  وم��ن  ت��ع��ق��ي��داً،  ك����ر  والأ

وولفرم  ويعترب  الع�ضوائي.  املظهر  ذات  تلك 

فائق  �ضكال  الأ لهذه  الهائل  التنوع  ه��ذا  اأن 

همية كما واإمكانية احل�ضول على �ضلوك  الأ

مبثل هذا التعقيد ظاهرياً ابتداء من قواعد 

بهذه الب�ضاطة. 

ميكن  التي  الب�ضيطة  القواعد  فكرة  اإن 

اأن توؤدي اإىل �ضلوك معقد فكرة هامة جداً 

غري  املعقدة.  املنظومات  علم  يف  أ�ضا�ضية  وا

أنه هو من اكت�ضف  اأن وولفرم يجعلنا نعتقد ا

ه��ذا املفهوم بل وم��ن اأوج��د جم��ال البحوث 

خاطئ  أم��ر  ا وه��ذا  املعقدة،  املنظومات  يف 

التي  الب�ضيطة  ال��ق��واع��د  فمفهوم  مت��ام��اً. 

جزء  أ�ضا�س  ا هو  معقدة  �ضلوكات  اإىل  ت��وؤدي 

الديناميكية،  املنظومات  نظرية  م��ن  كبري 

وخ��ا���ض��ة امل��ج��م��وع��ة ال��ف��رع��ي��ة منها وال��ت��ي 

 .
)17(

غالباً ما تعرف با�ضم »نظرية ال�ضوا�س«

الفكرة  �ضيغت  متى  مت��ام��اً  جنهل  كنا  واإن 

وىل لكننا نعرف اأن كال من نيكول�س  للمرة الأ

 Nicholas Metropolis مرتوبولي�س 

�ضتاين  وم��ريون   Paul Stein �ضتاين  وب��ول 

منذ  ق��دم��وا  ق��د  ك��ان��وا   Myron Stein
لل�ضلوك  مف�ضاًل  تف�ضرياً  ال�ضبعينات  بداية 

 .
)18(

الب�ضيطة للتوابع  املتدرج  للتكرار  املعقد 

 John H. Conway كونواي  وكان جون 

قد و�ضع يف نهاية ال�ضتينات »لعبة احلياة«، 

وهو عبارة عن موّلد ب�ضيط ثنائي البعد قادر 
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على القيام ب�ضلوك فائق التعقيد )�رصح لعبة 

أر�ضتيد  احلياة(. وخالل الفرتة نف�ضها اخرتع ا

 Aristid Lindenmayer لن��دمن��اي��ر 

وهي   ،L املنظومات  با�ضم  اليوم  نعرفه  ما 

���ض��وراً  ت��ول��د  ب�ضيطة  ق���واع���د  ع���ن  ع���ب���ارة 

قريبة جداً  اأخرى  أ�ضكال طبيعية  وا لنباتات 

 )انظر ال�رصح(. وكانت اإحدى 
)19(

من الواقع

اأوىل م�ضاهمات وولفرم يف هذا املجال هي 

لهذا  املعقدة  ال�ضلوكات  وت�ضنيف  مالحظة 

ولية.  النمط عند املولدات اخللوية الأ

تعقيدات  تتولد  الثانية:  الفكرة 

الطبيعة بو�صاطة مولدات خلوية

يف نظر وولفرم، فاإن املولدات اخللوية، 

أو القواعد الب�ضيطة امل�ضابهة، هي امل�ضوؤولة  ا

�ضا�ضي من املظاهر الع�ضوائية  عن اجلانب الأ

�ضبيل  وي�ضري يف  الطبيعة.  التعقيد يف  وعن 

والتعقيد  ال�ضدفة  اأن  اإىل  ال��راأي  دعم هذا 

الب�ضيطة،  القواعد  �ضلوك  يف  جداً  �ضائعان 

املعقدة  الطبيعية  ال��ظ��اه��رات  بع�س  واأن 

وذات امل�ضلك والهيئة الع�ضوائية لها مظاهر 

���ض��ك��ال ال��ن��اجت��ة عن  ب�����رصي��ة مم��اث��ل��ة ل��الأ

وولفرم  ويقدم  الب�ضيطة.  اخللوية  املولدات 

امل�ضطلحني  ملعنى  ومفيدة  هامة  مناق�ضة 

اأن معنى  وي���رى  و»امل��ع��ق��د«.  »ال��ع�����ض��وائ��ي« 

هاتني الكلمتني تابع للعنا�رص التي نهتم بها 

منلكها.  التي  والتحليل  املراقبة  دوات  ولأ

ويدر�س وولفرم بتف�ضيل كبري هذه العالقات 

املراقبة  ملناق�ضة  ك��ام��اًل  ف�ضاًل  ويخ�ض�س 

)من  جن��د  ل  ���ض��ف  الأ م��ع  لكننا  والتحليل. 

أية براهني لدعم  وجهة نظر العلم املدر�ضي( ا

فكرته، وطاملا اأن قواعد ب�ضيطة تقود غالباً 

اإىل �ضلوك ع�ضوائي واإىل مظاهر معقدة، فاإن 

تكون  اأن  التي يجب  الب�ضيطة هي  القواعد 

اأ�ضل معظم ال�ضلوكات التي من هذا النمط 

يف الطبيعة. 

اأ�ضف اإىل ذلك اأن وولفرم يحدد الفا�ضل 

بني نتائجه حول املولدات اخللوية والنتائج 

ال�ضوا�ضية.  املنظومات  ح��ول  منها  ق���دم  الأ

لها  اخللوية  امل��ول��دات  بع�س  ف���اإن  ووف��ق��ه، 

الع�ضوائي  اإن��ت��اج  ع��ل��ى  »ال��ذات��ي��ة«  امل��ق��درة 

ج��داً(،  ب�ضيطة  بدئية  حالة  م��ن  )ان��ط��الق��اً 

ت�ضتطيع  ال�ضوا�ضية ل  املنظومة  اأن  يف حني 

ذلك اإل اإذا كانت حالتها البدئية ع�ضوائية. 

يرد  كما  متاماً  �ضحيحاً  لي�س  ذلك  اأن  غري 

الكثري  ال��واق��ع  يف  يوجد  اإذ  العلماء.  عليه 

حالة  توؤدي  ال�ضوا�ضية حيث  املنظومات  من 

مظهر  ذات  نتيجة  اإىل  ج��داً  ب�ضيطة  بدئية 

هي  لورنتز  م��ع��ادلت  ومنظومة  ع�ضوائي: 

ال�رصح(.   )انظر 
)20(

ذل��ك مثال معروف على 

وب�ضكل عام، فاإن املولدات اخللوية هي منط 
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أو  ا املنف�ضلة  الديناميكية  املنظومات  م��ن 

 وميكن اأن يكون لها �ضلوك 
)21(

غري امل�ضتمرة

مماثل لل�ضوا�س. وهكذا فاإن الكثري من نتائج 

على  تنطبق  الديناميكية  املنظومات  نظرية 

املولدات اخللوية. 

اللوية  املولدات  الثالثة:  الفكرة 

هي منمذجات اأف�صل من الريا�صيات

العلمي  ال�ضكل  أ���ض��ول  ا وول��ف��رم  ي��رج��ع 

الذي  اإىل احلرمان  به  ياأتينا  الذي  اجلديد 

تعر�س له ب�ضبب النقد التحليلي. فبالن�ضبة 

التقليدية،  ال��ري��ا���ض��ي��ات  عك�س  وع��ل��ى  ل��ه، 

كتابه  يطوره يف  ال��ذي  البحث  برنامج  ف��اإن 

ب�ضياغة  ي�ضمح  ال��ذي  ول  الأ الربنامج  »ه��و 

التاأكيدات املعربة والهامة حول �ضلوكات حتى 

املجتمع  يربر  ول  التعقيد«.  فائقة  كانت  لو 

العلمي لوولفرم هذا التاأكيد. 

ناجتة  أ���ض��ك��الً  ا كتابه  وول��ف��رم يف  ي��ق��دم 

ع��ن م��ول��دات خ��ل��وي��ة وم��ن��ظ��وم��ات مماثلة، 

ندف  خا�س  )ب�ضكل  ال��ب��ل��ورات  من��و  تنمذج 

الثلج(، وت�ضققات املواد والتدوم يف ال�ضوائل، 

التي نالحظها  النباتات والر�ضوم  و�ضكالنية 

ع��ل��ى ال��ق��واق��ع واحل��ي��وان��ات. وك���ان �ضلوك 

اإىل  ه���ذه احل����الت  ك��ل  ي�ضبه يف  ال��ن��م��وذج 

وكان  املنظومة احلقيقية.  �ضلوك  حد معني 

ب�ضكل خا�س بالن�ضبة لندفات  ذلك مده�ضاً 

وولفرم  ويفر�س  البحرية.  والقواقع  الثلج 

اأن قواعد ب�ضيطة  بقوة ب�ضكل ب�رصي فكرة 

م��ن من��ط ق��واع��د امل��ول��دات اخل��ل��وي��ة ميكن 

الطبيعة،  يف  ال�ضلوك  هذا  قاعدة  تكون  اأن 

فكار املعمول  ويقدم عر�ضاً موجزاً لبع�س الأ

النتائج  لكن  النمو.  �ضكالنية  جم��ال  يف  بها 

ل  اأي�ضاً  الف�ضل  ه��ذا  يف  اإليها  ي�ضل  التي 

أبعد من تلك التي جرت منذ نحو  تذهب اإىل ا

أو اأكر، ول جند اأي تاأكيد ذي  ع�رصين عاماً ا

مغزى فيما يتعلق باأي من هذه الظاهرات. 

اإن اأفكار وولفرم حول النتخاب الطبيعي 

على  فكرته  يطرح  وه��و  ك��ث��رياً.  مقنعة  غري 

ال�ضكل التايل: طاملا اأن اإنتاج التعقيد متواتر 

جداً مع املولدات اخللوية الب�ضيطة، فال بد 

مر على الطبيعة، وبالتايل لي�س  اأن ينطبق الأ

التعقيد  خللق  �رصورياً  الطبيعي  النتخاب 

املنظومات  اأن  ي��رى  وه��و  البيولوجيا.  يف 

التطور  ن  لأ اإل  معقدة  لي�ضت  البيولوجية 

الب�ضيطة  ال��ربام��ج  م��ن  ه��ائ��اًل  ع���دداً  اخترب 

ح��ي��ان  الأ تولد يف غالب  خ���رية  الأ ه��ذه  واأن 

ل  كعادته  وولفرم  اأن  غري  معقدة.  �ضلوكات 

فكرته،  لتدعيم  حجة  اأو  اإث��ب��ات  اأي  يقدم 

أي��ن  ا ول  م�ضتوى  اأي  ع��ل��ى  ي��خ��ربن��ا  ل  ك��م��ا 

اخلارطة  م�ضتوى  على  الربامج:  هذه  تعمل 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اخللية؟  اأم  امل��ورث��ي��ة؟ 
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املولدات اخللوية تعطي مناذج مقبولة ال�ضبه 

مع البقع والتلوينات البيولوجية كما ولبع�س 

أنه ل يوجد حتى  مظاهر املورفولوجية، غري ا

الب�ضيطة  الربامج  اأي رابط ظاهر بني  ن  الآ

واملنظومات البيولوجية املعقدة مثل الدماغ 

ي�س اخللوي. وعلى  أو الأ أو النظام املناعي ا ا

العك�س، فاإنه ي�ضبح من الوا�ضح اأكر فاأكر 

أ�ضا�ضيان من اأجل  اأن مفهوم النتاج والتاأقلم ا

فهم املنظومات التي من هذا النمط. 

اللوية  املولدات  الرابعة:  الفكرة 

تقدم لنا اإطارًا جديدًا لفهم الطبيعة

املعلوماتي اقرتحت  الع�رص  بدايات  منذ 

للكثري من  كاإطار تف�ضريي  �ضريورة احل�ضاب 

املنظومات الطبيعية. وقد افرت�س العاملون 

يف جمال الذكاء ال�ضنعي اأن الدماغ لي�س يف 

آلة حا�ضبة واأن الفكر هو املكافئ  الواقع �ضوى ا

ملعاجلة املعلومات. وقد و�ضف فون نيومان 

امل��ول��دات  تطبيق  م��ن  وىل  الأ ال��ف��رتة  خ��الل 

الذاتي بعبارات  البيولوجي  التوالد  اخللوية 

أنواع  . ومنذ فرتة اأقرب اعتربت ا
)22(

ح�ضابية

املمنعة،  ال�ضتجابة  )ومنها  كافة  ال�ضلوك 

وال�ضلوك  امل��ورث��ات،  بني  التنظيم  و�ضبكات 

أنها من  اجلماعي للنمل يف م�ضتعمرة( على ا

مكان  بالإ وحتى  )بل  الطبيعي«.  »احل�ضاب 

(. وي��دف��ع 
)23(

ا���ض��ت��خ��دام ال��ن��م��ل ك��ح��ا���ض��ب��ني.

وولفرم حتى النهاية بهذا املفهوم »للح�ضاب 

ك���اإط���ار ت��ف�����ض��ريي ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة«. وه���و يعتقد 

اأن  وال��ك��ون ميكن  الطبيعة  يف  �ضيء  كل  اأن 

بل  احل�����ض��اب،  مب��ف��ردات  فقط  لي�س  يف�رص 

وب�ضكل اأدق مبفردات الربامج الب�ضيطة مثل 

املولدات اخللوية. وهو ي�رصح يف ف�ضل طويل 

�ضا�ضية  وتقني ميكن اأن يعرب عن الفيزياء الأ

)ال��رتم��ودي��ن��ام��ي��ك وامل��ي��ك��ان��ي��ك ال��ك��م��وم��ي 

امل��ول��دات  مب�ضطلحات  اإل����خ.(  والن�ضبية، 

كر�س  قد  ك��ان  بحث  برنامج  وه��و  اخللوية، 

نف�ضه له �ضابقاً كل من كونراد زو�س واإدوارد 

 Tomasso ت���وف���ويل  وت��وم��ا���ض��و  ف���ردك���ني 

 Norman مرغولو�س  ونورمان   Toffoli
وبالن�ضبة   .

)24(
أي�ضاً ا وغريهم   Margolus

تكون  الب�ضاطة  فائقة  برامج  »ف��اإن  لوولفرم 

حيان على تف�ضري جوهر  قادرة يف غالب الأ

ال��ظ��اه��رات، يف ال��وق��ت ال���ذي ت��ب��دت فيه 

ذات  وغ��ري  عقيمة  كال�ضيكية  أك��ر  ا أع��م��ال  ا

التقليديني  العلماء  فاإن  جدوى«. ومع ذلك، 

يردون على ذلك باأن مقاربته هذه مل ت�ضمح 

اأن  كما  اإثباته،  مت  جديد  تنبوؤ  اأي  ب�ضياغة 

أياً من اأفكاره الهامة حول الفيزياء ل تقرتح  ا

جتربة ت�ضمح بالتحقق من هذه التجربة. 

الفكرة الام�صة: املولدات اللوية 
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قابلة  عملية  باأية  القيام  على  ق��ادرة 

للح�صاب مهما كانت

 ،Matthew Cook ك��وك  ماثيو  ك��ان 

امل�ضارك ال�ضابق يف اأعمال وولفرم، هو الذي 

اخللوية  امل��ول��دات  قواعد  اإح��دى  اأن  برهن 

ولية، والتي اأعطاها وولفرم الرقم 110،  الأ

ميكن اأن ت�ضتخدم كاأ�ضا�س للح�ضاب الكوين. 

كتابه  يف  هاماً  مكاناً  وولفرم  وقد خ�ض�س 

وول��ف��رم  ويعطينا  ال���ربه���ان.  ه���ذا  ل��ع��ر���س 

مده�ضة  روؤي���ة  النتيجة  لهذه  و�ضفه  خ��الل 

املعلوماتية  يف  �ضا�ضية  الأ ف��ك��ار  الأ لبع�س 

يرجع  الكوين  اإن مفهوم احل�ضاب  النظرية. 

اإىل األن تورينغ Alan Turing ويعود اإىل 

ب�ضكل  نقول  املا�ضي.  القرن  من  الثالثينات 

أو »قابل للقيام  عام عن جهاز ما اإنه »كوين« ا

اأي  تدوير  ي�ضتطيع  كان  اإذا  ك��وين«  بح�ضاب 

أية بطاقة اإدخال. وقد اأ�ضبحت  برنامج على ا

�ضائعة:  الكونية  احلا�ضبات  مقاربات  اليوم 

للربجمة.  القابلة  احل��وا���ض��ب  بب�ضاطة  اإن��ه��ا 

كان  )اإذا  ي�ضتطيع  ال�ضخ�ضي  فاحلا�ضب 

معادلة  أية  ا يح�ضب  اأن  كافية(  ذاكرة  ميتلك 

املعادلة  ه��ذه  تكون  اأن  ���رصط  ك��ان��ت،  مهما 

»قابلة للح�ضاب«. ]وكان اأحد اأهم ما جاء به 

أنه يوجد معادلت غري  ا تورينغ هو الربهان 

 )
)25(

قابلة للح�ضاب.

قد  وول��ف��رم  ك��ان  الثمانينات،  ب��داي��ة  يف 

أنه من بني ال� 256 »قاعدة« ممكنة  اكت�ضف ا

لكل  اأويل )ذي حالتني وجارين  ملوّلد خلوي 

بينها  منها،  �ضغرية  جمموعة  ف��اإن  خلية(، 

القاعدة رقم 110، كانت توؤدي اإىل �ضلوكات 

أنه من  مهمة ب�ضكل خا�س. وقد برهن كوك ا

اإدخ��ال،  بطاقة  ولكل  برنامج  لكل  املمكن، 

أو اإيجاد بطاقة اإدخال جديدة ت�ضتمل  خلق ا

�ضلية وعلى الربنامج؛  دخال الأ على بطاقة الإ

من  ابتداء   110 القاعدة  تقريب  اأن  وتبني 

احلالة البدئية لها يوؤدي اإىل »تدوير« الربنامج 

. وبالتايل فاإن القاعدة 
)26(

اإىل املدخل املعطى

110 هي حا�ضب كوين. وكانت هذه النتيجة 

أنها تعاك�س  مده�ضة ومفاجئة، ويقدر وولفرم ا

احلد�س ال�ضائع، ويقول: »لقد اعتقدنا دائماً 

أنه من اأجل الو�ضول اإىل �ضيء ما  تقريباً... ا

اآخر  خيار  ثمة  يكن  مل  الكونية  اإتقان  مبثل 

�ضوى اإيجاد قواعد تكون هي نف�ضها خا�ضة 

ومتقنة وجمهزة متاماً. واإحدى الكت�ضافات 

مر  الأ اأن  الكتاب  هذا  يف  أيه(  )برا املده�ضة 

اأن  وولفرم  ويعترب  النحو.«  ه��ذا  على  لي�س 

بالغة  علمية  أه��م��ي��ة  ا ذات  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه 

ب�ضكل منطقي  ينتج  أنه  ا يرى  همية؛ وهو  الأ

مكان يف  كل  م��وج��ودة يف  الكونية  اأن  عنها 

الطبيعة. ومع ذلك، فاإن كونية القاعدة 110 
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ل حتمل الكثري مما يده�س العلماء وخا�ضة 

خ�ضائيني باحلوا�ضب؛ فربهان كوك لي�س  الأ

التي  ع��م��ال  الأ من  �ضل�ضلة  خ��ري يف  الأ �ضوى 

تبني اأن اأجهزة ب�ضيطة ن�ضبياً )اآلت تورينغ، 

التقريبية(  امل��ع��ادلت  الع�ضبية،  ال�ضبكات 

فون  وك��ان  كونية.  حا�ضبات  تكون  اأن  ميكن 

نيومن اأول من برهن اأن مولداً خلوياً ميكن 

اأن يكون كونياً. وكان قد بنى منوذجاً ثنائي 

البعد ب� 29 حالة وب� 4 جماورين لكل خلية، 

اإىل  التعقيد  قل�ضوا  غ��ريه ممن  بعده  وج��اء 

ال�ضبعينات حاول  4 حالت لكل خلية. ويف 

الطابع  على  ال��ربه��ان   Conway ك��ون��واي 

»لعبة احلياة« )وهي ذات حالتني  ل�  الكوين 

أب�ضط  ا وك��ان  خلية(.  لكل  جماورين  وثمانية 

املولدات اخللوية الكونية املعروفة قبل عمل 

كوك ذو بعد واحد ب�ضبع حالت وجماورين 

اأ�ضبحت  كوك  وبعد عمل  لكل خلية.  اثنني 

أب�ضط هذه املولدات  القاعدة رقم 110 هي ا

علينا  ال�ضعب  من  وب��ات  الكونية،  اخللوية 

اأن نت�ضور كيف ميكن ملولد خلوي كوين اأن 

كان  ف��اإذا  القاعدة.  ه��ذه  من  أب�ضط   ا يكون 

ب��ه��ذه الب�ضاطة  اأن ق��اع��دة  ال��ه��ام ج���داً  م��ن 

اإجن��از  اأج��ل  اأ�ضاًل من  )وه��ي غري م�ضممة 

أنها قاعدة كونية، لكن  احل�ضابات( قد تبدى ا

التقليديون  يقول  كما  بذاتها  النتيجة  هذه 

وكوك  وولفرم  عمل  يريدون حتجيم  الذين 

لي�ضت �ضوى نتيجة �ضئيلة قيا�ضاً اإىل ما كان 

قد �ضبق القيام به. 

باملقابل، فاإن اجلوانب التطبيقية حتد من 

اأهمية الكونية. فاإذا كان قد اأمكن الربهان 

على اأن القاعدة 110 ومولدات خلوية اأخرى 

فاإنه  أ،  امل��ب��دا من حيث  كونية  م��ول��دات  هي 

احلالة  اإدراك  تطبيقياً  امل�ضتحيل  �ضبه  من 

ال��ب��دئ��ي��ة )ال��ت��ي ت��رّم��ز ال��ربن��ام��ج وامل��دخ��ل( 

بح�ضاب معطى.  القيام  اأجل  ال�رصورية من 

وحتى لو كنا نعرف مثل هذه احلالة البدئية 

اأن  للح�ضاب ميكن  ال�����رصوري  ال��زم��ن  ف���اإن 

يكون طوياًل جداً ن�ضبة اإىل ما يتطلبه حا�ضب 

أ�ضخا�س كثريون اأن ت�ضور  تقليدي. لقد اأكد ا

احل�ضابية  القابلية  وع��دم  الكوين  احل�ضاب 

مثلة  الأ اأحد  ويف  العلم؛  يف  اأهميتهما  لهما 

برنوز  روج��ر  الفيزيائي  اعترب  الدللة  ذات 

املفهومني  ه��ذي��ن  اأن   Roger Penrose
. ويوؤكد 

)27(
لت الذكية ي�ضتبعدان اإمكانية الآ

أنه ل يوجد فعلياً  العلماء الكال�ضيكيون على ا

أو تنبوؤ علمي مقبول عموماً يلعب  اأي تف�ضري ا

فيه هذان املفهومان دوراً ما. 

التكافوؤ  م��ب��داأ  ال�����ص��اد���ص��ة:  ال��ف��ك��رة 

احل�صابي قانون جديد للطبيعة

أ التكافوؤ  خري ل� »مبدا خ�ض�س الف�ضل الأ
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ال���ذي �ضاغه وول��ف��رم، وال��ذي  احل�����ض��اب��ي« 

لفهم  طريقة  اأف�ضل  اأن  فكرة  على  يرتكز 

على  اعتبارها  هي  الطبيعية  ال�����ض��ريورات 

ذلك  يف  يرتكز  وه��و  بح�ضابات.  تنجز  أنها  ا

على ثالثة افرتا�ضات: 1( اأن �ضعة احل�ضاب 

الكوين منت�رصة جداً يف الطبيعة؛ 2( احل�ضاب 

لتعقيد احل�ضابات  على  الكوين هو احلد الأ

احل�ضاب  ����ض���ريورات  اإن   )3 الطبيعة؛  يف 

امل�ضتخدمة يف الطبيعة هي دائماً ذات تعقيد 

مكافئ عملياً. 

ويقبل املجتمع العلمي عموماً بالفر�ضية 

أب��داً.  ا تثبت  مل  أنها  ا من  الرغم  على  وىل  الأ

أنه من ال�ضهل العثور على  وحجة وولفرم هي ا

حا�ضبات كونية، حتى بني املولدات اخللوية 

التقليديون  العلماء  يقبل  وكذلك  الب�ضيطة. 

يوؤكدون  لكنهم  الثانية،  بالفر�ضية  عموماً 

من جديد على قلة العنا�رص التي تدعمها. 

قادرة  �ضريورات  نظرياً  توجد  اإنه  ويقولون 

على اإجناز ح�ضابات تعجز عنها احلا�ضبات 

ال��ك��ون��ي��ة، غ��ري اأن ه��ذه ال�����ض��ريورات »ف��وق 

ول�ضنا  حقيقية.  أع����داداً  ا تتطلب  الكونية« 

نعرف اإذا كانت توجد قيم يف الطبيعة فعلياً 

ميكن اأن تُ�ضبط بو�ضاطة �ضريورات طبيعية 

احل�ضاب  وراء  م��ا  اإىل  امل�ضي  على  ق���ادرة 

الكوين. ويعتقد وولفرم جازماً اأن ذلك غري 

ممكن. 

فريى  ال��ث��ال��ث��ة،  للفر�ضية  بالن�ضبة  أم���ا  ا

لها  معنى  ل  اأن  التقليديني  العلماء  معظم 

املر�ضي  م��ن  أن��ه  ا ي��رون  فهم  لهم.  بالن�ضبة 

)هذا  كونياً  حا�ضباً  دماغنا  يكون  اأن  ج��داً 

قل اإذا كان لدينا ذاكرة لنهائية( واأن  على الأ

تقريبياً(،  )ول��و  ال��دي��دان كذلك  دم��اغ  يكون 

لكنهم ل يقبلون كما ي�رصح بع�ضهم باأن يكون 

احل�ضاب الذين نقوم به مكافئاً بالتعقيد لكل 

احل�ضابات التي جتري يف الطبيعة. 

خال�صة

ي��خ��رج عن  ل  وول��ف��رم  اأن  العلماء  ي��رى 

من��اذج  اأن  ي��ق��در  ع��ن��دم��ا  ال�ضليم  ال��ط��ري��ق 

وجتارب معلوماتية ب�ضيطة ميكن اأن تقود اإىل 

تقدم علمي كبري. وميكن رمبا لهذه املقاربة 

اأن تنتهي حتى باأن ت�ضبح �ضكاًل جديداً من 

م�ضاهمات  نتيجة  �ضيكون  ذلك  لكن  العلم، 

أ�ضخا�س كثريين جداً، بدءاً من رواد ع�رص  ا

وائل مثل فون نيومان وتورينغ  املعلوماتية الأ

ثم   ،Robert Wiener وي���رن  وروب�����رت 

لوولفرم  ال�ضخ�ضية  امل�ضاهمة  اإىل  و���ض��ولً 

ال��ذي   Mathematica ب��ربن��اجم��ه  نف�ضه 

همية يف هذا امل�ضمار.  كان ل �ضك بالغ الأ

اأن  على  وول��ف��رم  م��ع  العلماء  يتفق  ك��ذل��ك 
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تية من جمال املعلوماتية النظرية  فكار الآ الأ

�ضوف تكون مفيدة اأكر فاأكر من اأجل فهم 

درا�ضة  يف  وخا�ضة  الطبيعية،  ال��ظ��اه��رات 

العلماء  يرى  ذل��ك،  ومع  احلية.  املنظومات 

بع�س  اإل��ق��اء  وول��ف��رم  ملحاولة  بالن�ضبة  أن��ه  ا

املقاربات  فاإن  الطبيعة،  تعقيد  ال�ضوء على 

من  بكثري  اأكر  ن  الآ التحليلية جنحت حتى 

املولدات اخللوية وتقنيات احل�ضاب املرتبطة 

بها. ولدينا مثال مميز على ذلك من خالل 

وهي  التنميط،  اإع���ادة  جمموعة  ا�ضتخدام 

تقنية ريا�ضية ت�ضمح بالقيام بح�ضابات على 

اأجل  من  واح��د،  اآن  يف  لنهائية  م�ضتويات 

من  وا�ضع  لطيف  املعقدة  ال�ضلوكات  تف�ضري 

املنظومات الديناميكية. 

للعلم«  جديد  »�ضكل  وولفرم  كتاب  يعد 

الرغم من طوله وتعقيد  القراءة على  �ضهل 

ي�ضتخدمها  ال��ت��ي  ال�����ض��ور  وت����وؤدي  حم��ت��واه. 

ب�ضكل  دوره���ا  ال�ضعبة  املفاهيم  لتب�ضيط 

بالعلم  امل�ضتغلني  غري  ف��اإن  ولهذا  مده�س، 

ي�ضتطيعون فهم الكثري من املعطيات الواردة 

فيه على الرغم من �ضعوبتها. ون�ضتطيع اأن 

نفهم ردة فعل املجتمع العلمي على وولفرم 

من خالل ت�رصيحاته نف�ضها التي ياأتي بها يف 

الكتاب: فهو يقول مثاًل: »كان علي من اأجل 

تطوير هذا ال�ضكل اجلديد للعلم اأن اأجتاوز 

مر  دفعة واحدة الكثري من املراحل الكبرية الأ

تيان  الذي قادين اإىل العودة اإىل ال�ضفر، والإ

النهاية  تتعلق يف  واأفكار جديدة ل  بطرائق 

العمل  �ضبق  قد  كان  بدرجة طفيفة مبا  اإل 

عليه.«

وولفرم  يعرب عنه  ما  ف��اإن  ويف احلقيقة 

أ�ضخا�س  ا اأعمال  نتيجة  هو يف جوهره  هنا 

عمال  كثريين هو اأحدهم، حيث ترجع هذه الأ

اإىل عقد اأو عقدين من الزمن. وهو ي�ضتعري 

 Norman H. مثاًل اأعمال نورمان باكارد

Packard على ندفة الثلج دون اأن يذكره، 
أي�ضاً،  ا الفراكتال  درا�ضته على  يرتكز يف  أو  ا

التي  الب�ضيطة  الربامج  من  اآخر  وهي منط 

م��ان��دل��ربوت  ي��ذك��ر  اأن  دون  التعقيد،  ت��ول��د 

Mendelbrot وغريه ممن عملوا على هذه 
وولفرم  على  يوؤخذ  وباخت�ضار،  امل��ول��دات. 

اأفكاره  العلمي يف طرح  املنهج  خروجه عن 

كما ويف ال�ضتناد على من �ضبقه. 

لكن اإذا حاولنا البتعاد عن هذا اخلالف 

املنهجي، الذي قد يخفي �رصاعاً اأعمق ناجم 

وروؤيتهم  أنف�ضهم  ا العلماء  بني  العالقات  عن 

به  أت��ى  ا ما  اأن  ن��درك  فاإننا  العلم،  مل�ضتقبل 

وولفرم وزمالوؤه، حتى واإن كان يحمل منظوراً 

الب�ضيطة،  ال�ضببية  اإىل  يعيدنا  تقلي�ضياً 

الفكر  مقاربة  لطريقة  جديداً  طرحاً  ميثل 
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نت�ضاءل  اأن  هنا  وعلينا  الطبيعية.  للظاهرة 

رمبا عن الدوافع النف�ضية العميقة التي قد 

تلعب دوراً هاماً يف حاجاتنا اإىل رفد العلم 

أو اإىل التخل�س  �ضطورة والغمو�س دائماً، ا بالأ

�ضطورة يف التاريخ العلمي نهائياً  من عبق الأ

وجتريد البحث عن احللول املمكنة الب�ضيطة 

بقاء على  ألقها والإ لفهم العامل من �ضحرها وا

ب�ضاطة قد تخلو ن�ضبياً من لون الغمو�س ومن 

آليات جمردة  ا علينا  لتطرح  الالنهائي  ال�رص 

قد تخلو من املعنى يف النهاية!

www.wolframscience. 2002 يف 1260 �صفحة هو ،.Media Inc املوقع الر�صمي لكتاب وولفرم، ال�صادر عن  -1

 com

www.math.usf.edu/~eclark/ANKOS_ :ــع ــرم وكتابه على املوق ــراأ العديد من املقالت املتعلقة بوولف نق  -2

 reviews.html

 Une nouvelle forme de science، entretien راجع املقابلة التي ن�صرتها جملة البحث الفرن�صية مع وولفرم  -3

 .2002  ،réalisé par Olivier Gérard، La Recherche، septembre

  Ray Kurzweil www.kurzweilai.net راجع موقع الويب لكرزويل  -4

5-	 Michael	S.	Malone,	Forbes,	27	novembre	2000.	

6-	 Stephen	Levy,	Wired,	juin	2002.	

7-	 www.digitalphilosophy.org	

8-	 Edward	Fredkin,	Digital	Mechanics,	1990,.:	www.digitalphilosophy.org	

9-	 Robert	Wright,	The	Atlantic	Monthly,	avril,	1988.

املرجع ال�صابق نف�صه.   -10

11-	L'univers	est-il	un	calculateur?,	La	Recherche,	Janvier	2003,	no	360.

12-	www.digitalphilosophy.org	Digital	Mechanics,	Working	draft,	2000,	

13-	«Ultimate	physical	limits	to	computation»,	Nature,	406,	1047,	2000.

14-	«Computational	Capacity	of	the	Universe»,	Physical	Review	Letters,	88,	23,	2002.	

15-	www.idsia.ch/~juergen/digitalphysics.html	

16-	«Quantum	 gravity	 as	 a	 dissipative	 deterministic	 system»,	 Class.	 Quant.	 Grav.,	 16,	

3263,	1999.	

الهوام�ش



هل هناك فيزياء جديدة يف الكون؟ 

الث��اين  2182009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

راجع العدد اخلا�ص من جملة البحث الفرن�صية حول هذا املو�صوع:   -17

18-	«La	science	du	désordre»,	La	Recherche,	numéro	spécial,	mai	1991.

كما والعدد اخلا�ص عن النظام والفو�صى من املجلة نف�صها:   -19

20-	«Ordre	et	désordre»,	La	Recherche	Hors-Série,	novembre-décembre,	2002.	

21-	N.	Metropolis	et	al.,	J.	Comb.	Theor.,	15A,	25,	1973.	

22-	B.	Prusinkiewicz	et	A.	Lindenmayer,	The	Algorithmic	Beauty	of	Plants,	1990.	

23-	E.	N.	Lorenz,	The	Essence	of	Chaos,	1995.

24-	E.	 Fredkin,	 R.	 Landauer	 et	 T.	 Toffoli	 (éd.),	 Int.	 J.	 Theor.	 Phys.,	 21,	 3,12 	,7-6 	,4-	

1982.

25-	A.	Sebo,	«Peut-on	trouver	ce	qu'on	peut	prouver?»,	La	Recherche,	octobre	2001.

26-	C.	 Genolini	 et	 P.	 Lescanne,	 «Ces	 problèmes	 sans	 solution»,	 La	 Recherche,	 mars	

2002.

27-			R.	Penrose,	L'Esprit,	l'ordinateur	et	les	lois	de	la	physique,	Interéditions,	1992.

¥µ



219 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

م������وؤرخ اأدبي وباحث وحمقق ومرتج������م، ظّل ا�سمه مت������داوالً -كواحد من 

ال�سخ�سيات املعرفية- نيفاً وخم�سني �سنة يف كل من �سورية والوطن العربي؛ 

جداد. حفاد �سيئاً من عطاء االأ ومن حقه علينا التذكري به ليعرف االأ

أبق������ى لنا املرحوم الدكتور اإبراهي������م الكيالين عدداً من املوؤلفات يف �ستى  ا

أبي   عمره لدرا�سة �سخ�سية ا
ّ
�سن������وف املعرفة، وخ�س�ص حيزاً وا�سعاً من �سني

حيان التوحيدي وحتقيق عدد من اأعماله، منها:

اأديب وناقد. مدير ندوة »كاتب وموقف«.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�صــــــــخ�صيات معرفيــــــــة

اإبراهيم الكيالين

❁
عبد الرحمن احللبي
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)الب�سائر والذخائر( يف �سبعة جملدات، 

و)مثالب الوزيرين - ابن عّباد وابن العميد(، 

ث������م )ر�سائل التوحيدي( جاع������ًا ت�سعاً منها 

يف كتاب من من�س������ورات دار الثقافة، وثاثاً 

يف كت������اب من من�س������ورات املعه������د الفرن�سي 

للدرا�س������ات العربية، وواح������دة يف كتاب هي 

)ال�سداق������ة وال�سديق( م������ن من�سورات دار 

الفكر يف 416 �سفحة من القطع الكبري.

أبو حيان التوحيدي(  يف كتابه املو�سوم ب� )ا

ال�سادر عن دار املع������ارف بالقاهرة، كما يف 

عم������ال التي حققه������ا له، بدت  مقدمات������ه الأ

�سخ�سي������ة اأبي حي������ان اأثرية ل������دى الدكتور 

الكياين، وق������د لحظنا تعاطفه الافت مع 

هذه ال�سخ�سية عل������ى الرغم من مو�سوعية 

الدرا�س������ة وحيادية البحث. وتعبرياً عن هذا 

التعاط������ف ودعماً له، نق������ل لنا الكياين عن 

ديب( ما قاله ياقوت احلموي  كتاب )اإر�ساد الأ

يف التوحيدي؛ قال: »فرد الدنيا الذي لنظري 

له ذكاًء وفطنة وف�ساحة وُمكنة«.

كم������ا نقل م������ا ورد يف كت������اب »احل�سارة 

�سامي������ة يف الق������رن الراب������ع الهج������ري«  الإ

آ. متز( هذا الق������ول عن اجلزء  ل�ساحب������ه )ا

ول من������ه �س 394: »رمب������ا كان التوحيدي  الأ

طالق«. اأعظم كّتاب النر العربي على الإ

ولكي يحيطنا الكيالين بهذه ال�ضخ�ضية 

ث������رية لديه، نظر يف الع�������رص الذي �ضهده  الأ

التوحي������دي، ذلك الع�رص ال������ذي تدنت فيه 

احلياة ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية 

�ضالمية  على نحو مل يُعرف يف تاريخ الأم الإ

الطويل ع�رصٌ مثل������ه. فقد انت�رصت الفو�ضى 

فيه، وعّم التغل������ب والتقلب و�ضط جمتمعات 

�ضعيفة البنيان، مرجرج������ة الكيان، اأفرزها 

الع�رص العبا�ضي الثالث. واإذا ما تاأمل املوؤرخ 

أم������ران –ح�ضب  اأو�ضاع ذل������ك الع�رص هاله ا

الكيالين- هما:

1- ا�ضت������داد النزع������ة ال�ضتقاللية عند 

آنذاك. �ضالمية ا نة للدولة الإ العنا�رص املكوِّ

2- ك������رة الدويالت التي ظهرت للوجود 

فيه.

بع������د اأن كان اخلليف������ة يف بغ������داد ه������و 

امل�ضيط������ر الوحيد على الدولة املوحدة، اأخذ 

نف������وذه ي�ضمر �ضيئاً ف�ضيئاً حتى مل يبق له من 

مظاه������ر اجلاه وال�ضلط������ان اإل ال�ضم �ضمن 

هواء  مالءات الأ اعرتاٍف ظاه������رّي، خا�ضع لإ
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واجلماعية.  الفردية  مزج������ة  والأ والتقلبات 

واإذا م������ا نظرن������ا اإىل اخلريط������ة ال�ضيا�ضية 

التي لذل������ك الع�رص وجدن������ا اأن )ابن رائق( 

يحكم الب�رصة ووا�ض������ط، و)الربيدي( يحكم 

خوز�ضت������ان، واأن بني بويه –وهم جماعة من 

هواز وفار�س،  الديلم- يحكمون العراقني والأ

أّن )ال�ضاماني������ني(، وهم جماعة من العجم،  وا

م�ضتقلون مب������ا وراء النهر، واأن بني حمدان، 

وهم بطن من تغلب، يب�ضطون �ضلطانهم على 

أّن الفاطميني  املو�ضل واجلزيرة وال�ض������ام، وا

متغلبني على اأفريقية واملغرب، واأن القرامطة 

فاعيل يف  أتباع حمدان قرمط- يفعلون الأ –ا

ندل�س  أّن الأ كٍلّ من البحرين واليمامة وهجر، وا

موي. تعتمر عمامة عبد الرحمن الأ

ه������ذا ما كان عليه ذلك الع�رص قبل اأحد 

ع�رص قرناً، حي������ث كان التوحيدي يف الثانية 

 عمره، وظّل يعانيه على مدى 
ّ
ع�رصة من �ضني

اثن������ني وت�ضعني عاماً، ومل ي�ض������رتح منه اإل يف 

انتقاله اإىل ج������وار ربه �ضنة 414ه� عن عمر 

نّيف على ق������رن كامل من الزم������ن، باعتبار 

اأن مي������الده كان �ضنة 310ه������� ح�ضبما تو�ضل 

اإليه د.الكي������الين. غري اأن الكيالين ذاته يقّر 

بالتع������ذر على املوؤرخ اإيجاد �ض������رية مت�ضل�ضلة 

احللق������ات للتوحي������دي، ل�ضيم������ا اأن النتف 

املتع������رة هنا وهناك مل تف������د �ضيئاً عن اأ�ضله 

ون�ضاأته ومكان ولدته..

خبار عن������ه قليلة، وما  وه������ذا ما جعل الأ

ُعرف منها مل ي�ضلم م������ن التحريف والو�ضع، 

خا�ض������ة اأن التوحي������دي مل يكن على وفاق مع 

أه������ل ع�رصه، وهذا ما جعل������ه يق�ضي �ضطراً  ا

ذى وبط�س  م������ن حياته م�ضت������رتاً، خ�ضي������ة الأ

ال�ضلطان.

عل������ى اأن م������ا جتّمع ل������دى الكيالين من 

أبا حيان  معلومات جعله يوؤكد اعتقاده يف اأن ا

أبوين فقريين،  هذا ولد �ضنة 310 للهجرة من ا

أن������ه ق�ضى ق�ضماً من حياته يف بغداد حيث  وا

أتيح له اأن يتلقى العل������م على اأعاظم علماء  ا

أث������ر يف توجيهه وتكوينه  ع�������رصه، فكان لهم ا

أب������رز هوؤلء  أدبي������اً وعقلياً وروحي������اً، وكان ا ا

أبو �ضعيد ال�ضريايف )248- 367ه�(  �ضاتيذ: ا الأ

أنواع  وهو عامل فّذ �ض������ارك يف علوم ع�رصه وا

املعرفة ال�ضائعة فيه م�ضاركة وا�ضعة، فدر�س 
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علي������ه التوحيدي الفق������ه والفرائ�س 

وال�ضعر  والبالغة  والكالم  واحل�ضاب 

والعرو�س والق������وايف. كما در�س على 

ّم������اين -296-   ب������ن عي�ضى الرُّ
ّ
)علي

واملنط������ق  ال������كالم  عل������م  384ه�������( 

والعربية. ودر�س الفقه ال�ضافعي على 

كل من القا�ضي اأبي حامد املروّروذي 

)املتوفى �ضنة 362ه�(، واأبي بكر حممد 

بن عل������ي القفال ال�ضا�ض������ي )املتوفى 

اأبي الفرج  �ضنة 365ه�(، والقا�ض������ي 

املُعافى بن زكري������ا النهرواين )305-

390ه�(.  اأما الفل�ضفة فدر�ضها على 

اأبي زكريا يحيى بن عدّي الن�رصاين، 

كما در�س احلكمة واملنطق على اأبي �ضليمان 

هل  ال�ضج�ضت������اين الذي كان منزل������ه مقياًل لأ

العلم يجتمعون عنده للدر�س واملناق�ضة. وثمة 

أ�ضاتيذ اآخرون كان اأثرهم يف التوحيدي اأقل  ا

من �ضابقيهم.

يف متابعت������ه املتاأنية وال�ضاق������ة معاً مل�ضار 

التوحي������دي ا�ضتط������اع الدكت������ور الكيالين اأن 

ي�ضتخل�س ال�ض������ورة التي كان عليها التلميذ 

دباء، ويبني لنا  أ�ضاتي������ذه من املفكري������ن والأ وا

مقدار اله������وة التي انح������دروا اإليها يف ذلك 

الع�رص، معتم������داً يف ر�ضم تلك ال�ضورة على 

ما قال������ه التوحيدي ذاته ال������ذي بداأ مالمح 

ال�ضورة بقوله، �ضاكياً مرارة الَعَوز، على هذا 

النحو:

»غدا �ضباب������ي هرماً م������ن الفقر، والقرب 

أيها الرجل  عندي خري من الفقر.. خل�ضني ا

بي الوفاء  م������ن التكفف )اخلطاب موج������ه لأ
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املهند�س( اأنقذين من لب�������س الفقر، اأطلقني 

ح�ضان، اعتبدين  م������ن قيد ال�رُصّ، ا�ضرتين بالإ

بال�ضكر، ا�ضتعمل ل�ضاين بفنون املدح، اكفني 

موؤونة الغ������داء والع�ضاء، اإىل مت������ى الك�ضرية 

الياب�ضة والبقيلة الذاوية والقمي�س املرقع.. 

أذلني ال�ضفر م������ن بلد اإىل بلد، وخذلني  قد ا

الوقوف على باب«.

ثم تابع الكيالين ر�ضم ال�ضورة با�ضتق�ضائه 

أنها ل  دباء واملفكرين فوجد ا اأحوال طبقة الأ

تخرج عما و�ضف به التوحيدي حاله، فهذا 

أبو �ضليمان ال�ضج�ضت������اين زعيم املناطقة يف  ا

ع�رصه كان »بحاجة ما�ّضة اإىل رغيف، وحوله 

وقّوت������ه قد عجزا عن اأج������رة م�ضكنه ووجبة 

أبو �ضعيد ال�ضريايف  غدائه وع�ضائه«، وه������ذا ا

يعم������ل يف الوراق������ة فين�ض������خ يف اليوم ع�رص 

أبو بكر  ورقات بع�رصة دراهم ليعي�س«، وهذا ا

القوم�ض������ي الفيل�ضوف بلغت ب������ه الفاقة حّداً 

جعلته يقول: »ما ظنن������ت اأن الدنيا ونكدها 

تبلغ من اإن�ضان ما بلغ مني، اإن ق�ضدت دجلة 

غ�ضل منه������ا ن�ضب ماوؤها، واإن خرجت اإىل  لأ

تيم������م بال�ضعيد عاد �ضلداً اأمل�س«.  القفار لأ

وقد راأى الكيالين اأن هذه ال�ضورة كانت من 

انعكا�������س احلياة العامة يف ذلك الع�رص على 

دب والفكر. اأ�ضحاب الأ

 يف تو�ضيفه لكتاب »ال�ضداقة وال�ضديق« 

اأن مو�ض������وع  راأى د.الكي������الين  للتوحي������دي 

ن�ضاني������ة، وراأى اأن  ال�ضداقة قدمي ق������دم الإ

آملت������ه احلي������اة، وخد�ضته  التوحي������دي الذي ا

باأظفاره������ا، وجرعته كاأ�س املرارة واحلرمان 

أ�������س فعا�س على خالف م������ع اأهل زمانه  واليا

يلق������ى عنت������اً واأذًى حتى اأجرب عل������ى العزلة 

والختفاء. �ضنني طويلة.. التوحيدي هذا كان 

مدفوعاً مبزاجه ونف�ضيته وظروف حياته اإىل 

أولياً  التفتي�س عن ال�ضداقة واإحاللها مكاناً ا

يف عالقته مع النا�س، واإىل العناية مبو�ضوع 

ال�ضداقة وال�ضديق، بل كان من العجب بحق 

ل������دى الكيالين األ يُعن������ى التوحيدي يف هذا 

املو�ضوع الوج������داين، واأل يفرد له من وقته، 

أدبه، وجهده، واج������داً يف ذلك تنفي�ضاً عن  وا

ال�ضيق والكرب عنه.

أب������ا حي������ان - عن������د  زد عل������ى ذل������ك اأن ا

الكيالين، رجل عاطف������ي »ذو ح�ضا�ضية تكاد 

تك������ون مر�ضية، طلعة، همه الت�ضال بالنا�س 

وم�ضاركتهم عاطفياً وفكرياً واجداً ع�رصتهم 

�ضل������وى وتعوي�ض������اً عم������ا حلقه م������ن اإخفاق 

يف حيات������ه العملية، وو�ضيل������ة اإىل تفريغ هذا 

أن�ضاً عن  املخ������زون العاطفي الذي لزم������ه، وا
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غربه ووح�ضي������ة �ضعر بهما منذ مطلع حياته 

حتى نهايتها« /�س14.

ر�ضال������ة »ال�ضداق������ة وال�ضدي������ق« ح�ضب 

دب العربي،  الكيالين، فريدة يف نوعها يف الأ

ث������م اإن ل�ضاحبه������ا التوحي������دي �ضخ�ضيتني: 

وىل عن نوازعه  ذاتية ومو�ضوعية عرّب يف الأ

الوجداني������ة والعاطفية، وعرّب يف الثانية عّما 

راأى و�ضم������ع و�ضارك به م������ن اأحداث ع�رصه 

أ�ضلوبه – ح�ضب الكيالين  وم�ضكالت������ه، وكان ا

أ�ضلوباً فنياً منمقاً  دائماً ويف كال احلالتني- ا

راقي������اً. واعتقد الكيالين اأن ه������ذه الر�ضالة 

آثار  تعك�������س هاتني ال�ضخ�ضيتني �ض������اأن بقية ا

ول  التوحي������دي واإن كان يخي������ل للباح������ث، لأ

أبعد م������ن اأن يعرب عن  وهل������ة، اأن �ضاحبه������ا ا

نف�ضه وعن ع�رصه يف كتاٍب جمع فيه ما قيل 

يف ال�ضداقة وال�ضديق منذ ع�ضور اجلاهلية 

اإىل نهاية القرن الرابع الهجري.

ه������ذه الر�ضالة كما راآها الكيالين، حتّدد 

ال�������رصوط التي تقوم عليه������ا ال�ضداقة، وقد 

اأجمل املرح������وم الكيالين هذه ال�رصوط على 

النحو التايل:

- اإن �ضداق������ة اثن������ني تتطل������ب ممازجة 

نف�ضية و�ضداقة عقلي������ة، وم�ضاعدة طبيعية 

وموات������اة خلقية، حتى اإذا م������ا احتدت هذه 

ربعة اأجدت الثقة املتبادلة التي  العنا�������رص الأ

تخلق بدوره������ا طماأنينة و�ضكون������اً ثابتني ل 

ي�ضعفان ول يحولن مدى الدهر. 

تق�ض������ي  احلقيقي������ة  ال�ضداق������ة  اإن   -

رادات والختيارات وال�ضهوات  املماثلة يف الإ

والطلبات، وهذه املماثلة ثمرة ارتباط روحي 

أو م������كان وهذا ما  خفي غ������ري حمدد بزمان ا

ي�ضبه احتاد الذاتني عند ال�ضوفيني.

- اإن اختالف امل�ضاغل الذهنية والعقلية 

والدنيوي������ة واملهني������ة ل حت������ول دون ن�ض������وء 

ال�ضداق������ة. وهذا الخت������الف �ضيء �ضطحي 

لعالقة له بجوهر ال�ضداقة. 

- اإن ال�ضداق������ة اإذا تواف������رت له������ا بيئة 

خ�ضب������ة وتربة مالئم������ة �ضمت ف������وق املادة 

واكت�ضبت مع الزمن �ضفاًء روحياً وان�ضجاماً 

�ضميمياً هما م�ضدر فرح وبهجة وغبطة يف 

حياة ال�ضديقني.

من التحقيق اإىل التاأليف

للمرح������وم د.اإبراهيم الكي������الين - عدا 

التحقي������ق- موؤلف������ات وقفها عل������ى الدرا�ضة 

دبي������ة والنف�ضي������ة والجتماعي������ة وال�ضرية  الأ

ع������الم منهم: معروف  الذاتية لع������دد من الأ
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الر�ضايف وطه ح�ضني وزك������ي مبارك.. وقد 

أدبياً وحملاًل  بدا فيهما جميعاً ناقداً وموؤرخاً ا

نف�ضياً وباحثاً اجتماعياً. هذه ال�ضفات لي�ضت 

بالغريبة على �ضخ�ضية ا�ضتحوذت مو�ضوعية 

الثقاف������ة وتعدد �ضب������ل املعرف������ة ك�ضخ�ضية 

املرحوم الكيالين.

يف كتابه املو�ض������وم ب� »معروف الر�ضايف« 

ال�ضادر عن احتاد الكت������اب العرب /دم�ضق 

1978/ و�ض������ّف �رصيح لطبيعة هذا الكتاب، 

أدبية نف�ضية واجتماعية«.  أنه: »درا�ضة ا مفاده ا

أينا املتوا�ضع. واإنه لكذلك حقاً ح�ضب را

ا�ضته������ل اأوىل �ضفح������ات كتابه هذا ببيت 

للر�ضايف يقول:

�صاهدٌة. ي��امرُ  والأ نف�صَي  »عاَهدترُ 

الطني«  ال�صمَّ َج���وِر  على  اأِق����رمَّ  اأّل 

ثم توجه الكي������الين اإىل قارئه بكلمة قال 

فيها:

»هذه درا�ض������ة حتليلية عن �ضاعر العراق 

معروف الر�ضايف وهي ثمرة قراءتي ديوانه 

واطالعي على �ضريت������ه ولعلها ت�ضهم اإ�ضهاماً 

متوا�ضع������اً يف عر�س بع�س جوانب �ضخ�ضّية 

هذا ال�ضاعر الفّذ واأفكاره ومذهبه يف احلياة 

 ./1978-6-5 يف  والجتماع«./دم�ض������ق 

اإبراهيم الكيالين/

ثم م�ضى بالقارئ ليدخله يف �ضورة املناخ 

العام للعراق زمن الر�ضايف.

متهيداً للدخ������ول يف الدرا�ضة؛ فقد كان 

العراق يف القرن التا�ضع ع�رص ولية عثمانيه 

متاث������ل غريها من الوليات من حيث الركود 

الجتماعي والتخل������ف احل�ضاري، بل كانت 

أ�ضد بروزاً نظراً  مظاهر التاأخ������ر يف العراق ا

لنع������زال ه������ذه الولية طوي������اًل وبعدها عن 

التي������ارات التي اأخذت تت�������رّصب عهدئذ اإىل 

العامل العربي وات�ض������اع امل�ضافة التي تف�ضلها 

مرباطوري������ة العثمانية  ع������ن بقية اأج������زاء الإ

ط������راف، ومعاناته������ا مع�ضالت  الأ املرتامية 

اجتماعي������ة متوارث������ة كادت جتعله������ا ن�ضيج 

وحدها بني البلدان.

�ضه������د الر�ض������ايف الق������رن التا�ض������ع ع�رص 

أنه �ضهد ع�رصاً حافاًل  والق������رن الع�رصين اأي ا

حداث.. عا�س يف ع�رص القوميات وعاي�س  بالأ

اإع������الن الد�ضتور العثم������اين يف العام 1908 

فكار التي اأعقبت  والرتكا�ضات يف النفو�س والأ

عالن كما �ضهد الر�ضايف انهيار تلك  ذلك الإ

مرباطورية وتق�ضيمها بعد احلرب العاملية  الإ

وىل، وعا�رص دخول احللفاء البالد العربية  الأ

ومنه������ا العراق �ضنة1920 وم������ا تبع ذلك من 

ويالت وكوارث.
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يخربنا الدكتور الكيالين مبيالد الر�ضايف 

يف بغ������داد 1875 من اأ�ضل ب������دوي، يف اأ�رصة 

أبوه عبد الغني حممود عريفاً يف  فقرية. كان ا

الدرك ينت�ض������ب اإىل ع�ضرية اجلبارة الكردية 

وكان متدّين������اً، كث������ري ال�ض������الة، وكثري قراءة 

القراآن، وكان »اإذا غ�ضب اأخاف واإذا �رصب 

اأوجع«.

كانت �ضلة البن باأبيه قليلة ب�ضبب غياب 

ب عن اأ�رصته ا�ضتجابة ملتطلبات مهنته، لهذا  الأ

ب يف ذهن ابنه اأي �ضورة وا�ضحة  مل يرتك الأ

م )فاطمة بنت جا�ضم( من  املع������امل؛ فحلّت الأ

ع�ضرية القراغ������ول، -حلّت بحكم ال�رصورة- 

ب يف تويل اأمر تربي������ة البن. وقد  حم������ّل الأ

م )فاطمة( على  اأخربنا الكيالين باأن تاأثري الأ

ابنها )معروف( كان حا�ضماً، بعيد املدى، ذا 

اأهمي������ة يف تكوينه ج�ضماً وروح������اً، واإعداده 

م كانت، كما تابعها وراآها  ن هذه الأ للحياة، لأ

املرحوم الكيالين قوي������ة ال�ضخ�ضية »لها يف 

أه������ل حملتها حمبة عميق������ة واحرتام  قل������وب ا

عظي������م، وكانوا يتخذونها َحَكماً يف اأمورهم، 

ويعر�ض������ون عليها م�ضاكله������م«. وقد و�ضفها 

ابنها بقوله:

»كانت مرجعي يف كل �ضيء بعد جماوزتي 

ين كنت ل اأرى اأبي  ول من حياتي لأ العقد الأ

اإل قلياًل، فهي التي كانت تر�ضلني اإىل الكّتاب 

أزال اأذكر له������ا اهتمامها  أن������ا �ضغري، وم������اا وا

مبطعمي وملب�ضي وكل ما يدور حول تهذيبي 

وتعليمي وكانت ت�ضاألن������ي عّما كنت اأقراأ يف 

يام  الكّت������اب واملدر�ض������ة، ومهما تطاول������ت الأ

أذك������ر عي�ضتي تلك معها واأحن  أزال ا فاإين ماا

م كانت -على الرغم  اإليها«. ثم اإن ه������ذه الأ

من فقرها وتوا�ضع حمتدها- حري�ضة على 

الرتفاع بابنها فوق طبقت������ه الدنيا فدفعته 

اإىل الدر�س، كم������ا اأخربنا الكيالين، وغر�ضت 

أثر  فيه ح������ب العلم وحت�ضيله مم������ا كان له ا

بعي������د يف توجيهه املقبل، ومل يفطن الر�ضايف 

أّمه فقال متعجباً: »وكانت والدتي  اإىل غاية ا

حتب اأن تراين اأذهب اإىل املدر�ضة، ول اأعلم 

ال�ضبب الدافع، مع اأن البيئة التي نعي�س فيها 

نه������ا كانت بيئة فقراء  مل تك������ن توحي بذلك لأ

واأ�ضح������اب �ضنائع، فاأولد خايل الذين كانوا 

يعي�ضون معنا يف البيت كانوا �ضناعاً يف �ضوق 

حذية«. الأ

ق������دار، ح�ضبما راأى الكيالين،  و�ضاءت الأ

أة ال�ضجاع������ة من ولدها  األ تلقى ه������ذه املرا

اإح�ضاناً ول بّراً بل اإهمالً يقرب من العقوق، 
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أثناء غياب ولده������ا فلذة كبدها يف  ومات������ت ا

وىل خملفة  أثناء احلرب الكونية الأ ا�ضطنبول ا

يف نف�ض������ه ندامة و�ضعوراً بالذنب عرّب عنهما 

أّما اليوم فكلما ذكرتها جا�ضت نف�ضي  بقوله: »ا

أنن������ي مل ي�ضاعدين  أ�ضعر ا نن������ي ا ح������زان، لأ بالأ

احلظ على القيام ببع�س الواجب الذي لها 

أنا منها يف  .. ولذا اأ�ضبُح اليوَم واأم�ضي وا
ّ
علي

ذكرى حمزنة وموؤملة جداً«.

الر�صايف واملراأة

كان املرح������وم الكيالين قد راأى اأن دعوة 

أة متحّدرة  معروف الر�ض������ايف لتحرير امل������را

عنده، منطقياً، من دوافع ثالثة: حبه للتقدم، 

ول  أّما الأ وولع������ه باحلرية، وجتاربه الذاتية. ا

�ضالح الجتماعي،  فقد جنم عن مناداته بالإ

وجتلى الثاين بدفاعه عن احلريات الثالثة: 

العتق������اد، والقول، والعم������ل؛ ودار�س �ضعره 

يدرك م������ا جّره علي������ه ه������ذان املوقفان من 

أّما  اأحقاد وخ�ضومات يف حياته وبعد مماته. ا

أنه رجل حمروم  جتاربه الذاتية فتتلخ�س يف ا

أليمة تركت  كاب������د يف مطالع �ضبابه اأح������والً ا

أث������راً زاده اليتم عمقاً ومرارة فلم يُكتب  فيه ا

له بعدئٍذ ال�ضتمتاع بحياة اأ�رصية هنّية. فال 

زوج ول اأولد ول اأقارب فظلت تلك العواطف 

حبي�ضة يف �ضدره تعم������ل عملها الال�ضعوري 

أة والهتمام  يف دفعه نح������و الن�ضغال بامل������را

يام ازداد  باأحواله������ا. وكان كلما تقادم������ت الأ

اإمياناً بوجوب حتريرها حتى ميكن اعتباره 

-ح�ضب الكيالين- رائداً للحركة الن�ضوية يف 

العراق. وقد عرّب حمم������د ر�ضا ال�ضبيبي عن 

راأي املحافظني يف العراق يف م�ضاألة الدعوة 

دباء اأن  أة بقوله: »يرى بع�س الأ اإىل حترير املرا

ما ميتاز به اأدب كل من ال�ضاعرين الزهاوي 

أة، ويُراد  والر�ضايف ما ي�ضمونه حتري������ر املرا

أة  أة امل�ضلم������ة حذو املرا بذلك اأن حت������ذو املرا

الغربي������ة يف حياتها ووجوب متتعها بالق�ضط 

ال������ذي يتمتع به الرجل وقد �ضبقهم اإىل ذلك 

الكاتب الجتماعي امل�رصي قا�ضم اأمني«.

أة كان ل بّد   يف دعوت������ه لتحري������ر امل������را

للر�ضايف، يف ق������راءة الكيالين، من التعر�س 

خري من  للعادات والتقاليد ال�ضائدة يف الثلث الأ

القرن التا�ضع ع�رص يف املجتمع العربي عامة 

والعراقي خا�ضة الذي يتعاطى )اأهله(: »يف 

ال�رّص ما يرونه معيباً يف العالنية، ويفعلون يف 

 اخلفاء اأفعالً يرون اجلهر فيها بالقول 
ّ
طي

قبيح������اً« على حد قول الر�ضايف. فهو يعتقد 

اأن تلك العادات القدمي������ة والتقاليد البالية 
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من خملفات ع�ضور الذل والنحطاط، وهي 

ال�ضب������ب الرئي�ضي بل علّة العلل يف انحطاط 

أة وتخلف املجتمعات العربية، ولذا كان  امل������را

أب������ه التعري�س به������ا والنح������اء باللوم على  دا

الك������رباء امل�ضوؤولني واملتزمتني اجلامدين من 

العلم������اء وامل�ضايخ الذين حر�ضوا، بدافع من 

أو منفعٍة، على معار�ض������ة كل اإ�ضالح  جه������ٍل ا

يُرجى من ورائه الق�ضاء على تلك امل�ضاوئ، 

أة. وكانت دعوته –ح�ضب  واإعالء �ضاأن امل������را

الكيالين- تكت�ضب طابع������اً �رصقياً عاماً تارة  

وعراقياً اإقليمياً اأخرى:

ق ح���اٌل كلما »ل��ق��وِم��ن��ا يف ال�����رسمَّ

��ب��ًا َت��َع��جُّ زدترُ  ف��ي��ه  اف��ت��ك��ارًا  زدترُ 

لها رثى  يرُ بحالٍة  الن�صاَء  َت��َرك��وا 

با تع�صُّ باحلجاب  عليها  وا  وق�صَ

ىل �رسبوا احلجاب على الن�صا ل لالأ قرُ

الَعبا حتت  جرى  مبا  اأفتعلمون 

�����رَسَفرُ امل��ل��ي��ح��ِة اأن ت��ك��ون اأدي��ب��ة

با تتهذمَّ اأن  النا�س  يف  وحجابها 

وال��وج��هرُ اإن ك��ان احل��ي��اءرُ ِن��ق��اَب��هرُ

تتَنقبا اأن  احل����يِّ  ف���ت���اَة  اأغ���ن���ى 

اأّن ح��ي��اَت��هرُ ال�����رسق��يُّ  ي��ع��ل��م  ه���ل 

وّه��ذب��ا ال��ب��ن��اِت  رّب����ى  اإذا  ت��ع��ل��و 

ٍم حتكُّ دوَن  ب��احل��قِّ  لها  وق�صى 

��م��ه��ا ال��ع��ل��وَم واأّدب������ا«. ف��ي��ه��ا وع��لمَّ

❁    ❁    ❁

ت�ض������اءل الدكتور الكي������الين بحق: ما �رص 

ه������ذه احلما�ضة وذلك الن�ض������اط يف مالحقة 

أة مع م������ا اعرتى ال�ضاعر  ق�ضي������ة حترير املرا

من عقب������ات وانتابه من حمن ؟ ث������م راأى اأن 

هذا اجلانب من �ضرية الر�ضايف غام�س اإىل 

حد م������ا، فديوانه يكاد يكون خلواً من الغزل 

أة  العاطفي والدفقات الوجدانية، ولي�س للمرا

دباء اأميا ذكر يف  املثالية، ملهمة ال�ضعراء والأ

أة معينة،  أن������ه اأحب امرا �ضعره، ومل يوؤثر عنه ا

أة معروفة اأو جمهولة، بل لعله  اأو ع�ضق ام������را

-عند الكيالين- مل يذق طعم الع�ضق قط، اإذ 

كان من املنتظ������ر بل من امل�ضتحب من ن�ضري 

أة وال�ضاع������ر الغنائي اأن حتتل بنت حواء  املرا

مكاناً رحب������اً يف حياته العاطفية، فلي�س ثمة 

أو �ضكوى اأو حنني  أو تقدي�������س ا ت�ضعي������د لها ا

أو  ينب������ئ عن حادثة غرامي������ة اأو حب طارئ ا

مقي������م. ويف احلق فاإن الباح������ث م�ضوٌق اإىل 

العتق������اد باأن الر�ضايف ال������ذي ق�ضى حياته 

عزباً با�ضتثناء فرتة ق�ضرية عرف فيها حياة 

زوجي������ة غام�ض������ة وغري موفق������ة -ظّل على 
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أبناء جن�ضه عهدئذ حمروماً من ع�رصة  �ضاكلة ا

أن�ضها وعطفه������ا، متلهفاً اإليها و�ضط  أة وا املرا

جمتمع متخلف �ض������اده التع�ضب والنكما�س، 

وف�ضل������ت فيه التقاليد والع������ادات اجلن�ضني 

نث������ى- ف�ضاًل تام������اً مل يت�ضن  _الذك������ر والأ

أة من خالله اأن تكون عاماًل يف تهذيب  للمرا

ال�ضعور، وترقيق الطباع وت�ضعيد الت�ضّورات، 

أة ولكن لي�س ذلك  فقد اأحب الر�ضايف امل������را

احل������ب الروح������اين ال�ضامي ب������ل ذلك احلب 

ال������ذي اأماله الواقع فل������م يتعّد تلبية مطالب 

احلوا�س واجل�ض������د، واإرواء العط�س الغريزي 

نثى، وكان من ج������راء هذا النف�ضال  اإىل الأ

تكدي�س القوى العاطفي������ة والطاقة الذهنية 

و�ضاع الجتماعية  وح�ضدها للدفاع ع������ن الأ

الن�ضوي������ة بو�ضفها جزءاً م������ن ر�ضالة فكرية 

غري مرتبطة بانفعالت جمالية ذات اأ�ضداء 

وجداني������ة يف نف�������س ال�ضاعر. ث������م اإن جمال 

أة يف راأي الر�ض������ايف، وح�ض������ب ق������راءة  امل������را

أة لي�س يف وجهها حيث  الكيالين، جمال املرا

ترتكز �ضخ�ضيتها وعبقريتها،  ول يف روحها 

و�ضمائله������ا وجاذبيتها ور�ضاقته������ا اجل�ضمية 

والروحي������ة، ول يف العدي������د م������ن ال�ضفات 

ال�ضاكنة واملتحركة التي زودتها بها الطبيعة 

جلذب الرجل وحفظ النوع، بل يف ج�ضمها، 

�ضافرة كان������ت اأم حمجبة، وه������و )الر�ضايف( 

أة »بهجة الوجود  بالرغم من اعرتافه باأن املرا

أنه وقف عند الظواهر  وريحانة احلياة« اإل ا

ال�ضكلية دون النفاذ اإىل ما وراء الهيكل املاثل 

فق������ال: » اإن ج�ضمها لينط������ق حباً وي�ضع حباً 

ويت�ضوع حباً«. فالر�ضايف ربيب عادات ن�ضاأ 

عليه������ا واأذواق �ضائدة يف حميط مغلق مل يكن 

أة العراقية اأي اأثر يف حياة الرجل  في������ه للمرا

أة  وه������ذا ما حمله عند الكالم عن جمال املرا

على نعتها باأو�ضاٍف خياليٍة م�ضطنعٍة خالية 

من اأي تعبري واقعي، ومفهوم جمايل راق.

❁    ❁    ❁

الوفاة

آذار �ضنة 1945  �ضباح يوم اجلمع������ة 16 ا

ت������ويف الر�ضايف ب������ذات الرئ������ة يف داره التي 

»غمرته������ا الرطوب������ة، وزوت عنه������ا ال�ضم�س 

أ�ضعته������ا فال تزور فناءه������ا ول غرفها« ويف  ا

»حجرة مظلمة مق������رورة ل يُلّطف جهوَمتها 

نور ول ن������ار، ول يخفف وح�ضتها خليط ول 

جار، ومل تقع عين������ه ال�ضاخ�ضة وهو يف نزاع 

ال������روح اإل عل������ى ورقة هنا وهن������اك اأو على 

م������ني يتما�ضك حلظ������ة ويتهالك  خادم������ه الأ
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اأخرى، الدنيا التي �ضحبها �ضبعني عاماً يدل 

فئدة  على جمالها العيون ويعزي مبتاعها الأ

مل جتد عليه �ضاعة الوداع بيد رفيقة تغم�س 

عينيه، ول بعني حبيبة ت������ذرف دمعة عليه« 

خري »ت�ضييعاً طبيعياً  وقد �ضيع اإىل مرقده الأ

ب�ضيطاً، خالياً من كل مظهر يليق بعظمته«.

وهك������ذا انتهت حياة مع������روف الر�ضايف 

أ�ضماع النا�س �ضعره،   ال�ضاعر الفذ الذي مالأ ا

أنارت العقول  وهز م�ضاعر العرب غن������اوؤه، وا

آراوؤه واأفكاره –بتعبري الكيالين-  وال�ضمائر ا

فانق�ضم النا�س ب�ضاأنه اإىل �ضديق ويف، وعدو 

حاق������د،  وخ�ض������م مهادٍن وكا�ض������ح مرتب�س، 

ولكنهم ت�ضاووا كلهم يف العرتاف ب�ضجاعته، 

وتقدير �ضاعريته والت�ضليم بنبوغه.

رق������د الر�ضايف -رحم������ه اهلل- يف مثواه 

خري؛ لك������ن تهكمه املري������ر ال�ضاخر مازال  الأ

أ�ضماع كثري من الط������الب يف بع�س  يط������رق ا

أنهم مل������ا يزالوا  مراحله������م الدرا�ضي������ة كم������ا ا

ي�ضتظهرون قوله:

ت����ت����ك����ل����م����وا ل  ق������������وم  »ي������������ا 

حم�������������رمرُ ال�������������ك�������������الم  اإن 

ت�������ص���ت���ي���ق���ظ���وا ول  ن��������ام��������وا 

ال���������ن���������ومرُ اإل  ف��������������از  م�����������ا 

ج����ه����ل����ك����م يف  وت�������ث�������ب�������ت�������وا 

ت����ت����ع����ل����م����وا اأن  ف�������ال���������������رس 

ف���ا����ص���ح���ك���وا ����ِل����م����ت����م  ظرُ واإذا 

ت����ت����ظ����ل����م����وا ول  ط����������رب����������ًا 

�����ص����ه����دك����م ه����������ذا  ق�����ي�����ل  اإن 

م������������ٌر ف���������ق���������ول���������وا،  ع����ل����ق����مرُ

ن�����ه�����ارك�����م اإن  ق������ي������ل  اأو 

ل��������ي��������ٌل ف�������ق�������ول�������وا م����ظ����ل����مرُ

ب�������الدك�������م اإن  ق�������ي�������ل  اأو 

ي��������ا ق�����������وم ��������ص�������وف ت����ق���������ص����مرُ

ف�������ت�������ح�������م�������دوا وت�������������ص������ك������روا

وت����������رن����������ح����������وا وت�����������رمن�����������وا«

دباء اأخالق الأ

من موؤلفات د.اإبراهي������م الكيالين كتاب 

طريف حقاً �ضدر العام 1997 بعنوان »اأخالق 

أ�ضم������ار واأحاديث«. اأهداه  دب������اء« ب�ضفة »ا الأ

دباء مدحة عكا�س«.  املوؤل������ف اإىل: »حبيب الأ

دب العربي احلديث  أ�ضار فيه اإىل اأن تاريخ الأ ا

أثارها  مليء باأخبار ومعارك علنية اأو خفية ا

أبانوا من خاللها، بق�ضد  أدباء عظام ا وقادها ا

أو غ������ري ق�ضد، عما اعتم������ل يف نفو�ضهم من  ا

ت�ض������ورات ومفاهيم ومثل ونزعات ووجهات 
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نظر �ضيا�ضية اأو فكري������ة اأو حزبية ا�ضتجاب 

لها اجلمهور املثق������ف بحما�ضة وانفعال تارة 

أو اعرتا�������س ونقد و�ضدود تارة اأخرى. وقد  ا

راأى الكيالين اأن هذه املعارك مل تكن خال�ضة 

رجح،  لوجه العل������م والفكر بل كانت، على الأ

طراء،  و�ضيلة لل�ضه������رة والتاألق واملدي������ح والإ

ومدع������اة لذي������وع ف�ضائل الكات������ب اخللقية 

والفكرية والنف�ضية، ومما ي�ضرتعي النظر اأن 

بع�������س املعارك مل تخل م������ن عنف بلغ اأحياناً 

حد الهجاء املق������ذع، ا�ضتعملت فيه عبارات 

ألفاظ مث������رية حتط من ق������در املت�ضاجلني  وا

وت������كاد تهبط بهم������ا اإىل ح�ضي�������س ال�ضوقة 

حوال تك�ضف  والبتذال، وهي يف جمي������ع الأ

دب������اء وطبائعهم وتبني  عن حقيقة نفو�س الأ

�ضالة فيها؛ ويف طليعة اأ�ضحاب  أو الأ الزيف ا

ديب الكبري طه ح�ضني،  هذه املعارك ياأتي الأ

اأحد زعماء التجديد والتغريب يف م�رص.

يف كتاب������ه هذا ح������اول الدكتور الكيالين 

اإلقاء ال�ضوء عل������ى بع�س املعارك التي قلما 

دب، كما عمل على تركيز  عني بها موؤرخو الأ

الكالم عن هوؤلء عل������ى الناحيتني: النف�ضية 

ن�ضانية، ل  واخللقية، ومن ث������م ال�ضلوكية والإ

ن�ضان  دبية ال�رصف فالإ أو الأ الناحية العلمية ا

كما ي������راه الكي������الين مهما بلغ م������ن ال�ضمو 

العقالين والرفع������ة الفكرية واملوهبة العالية 

أو العبقرية يظل  التي قد تق������رب من النبوغ ا

اإن�ضان������اً يح������ب ويبغ�س، ويخط������ئ وي�ضيب 

ويغ�ض������ب وير�ضى، ويجرح وياأ�ض������و، ويُْحلي 

������ّر، ويوح�������س ويوؤن�س، يط������رب للمديح  ومُيِ

والثن������اء، ويبتئ�س للنقد والهج������اء؛ يتوق اإىل 

ال�ضه������رة وتاأبيد ا�ضم������ه يف اأذهان النا�س، دع 

جل. أو الآ عنك نزوعه اإىل اخللود العاجل ا

أ الكي������الين كتابه بعن������وان لفت هو  ب������دا

أدباء ع�������رصه«. مبيناً لقارئه  »طه ح�ض������ني وا

أثار معارك انفعاليه مع عدد  اأن ط������ه ح�ضني ا

دب والفك������ر يف م�رص اأمثال:  أع������الم الأ من ا

الرافع������ي واملنفلوطي وهيكل واحلكيم وزكي 

مبارك واآخرين. ومثل الكيالين لواحدة من 

ه������ذه املع������ارك بجل�ضة خيالي������ة واقعية معاً 

جرت يف منزل طه ح�ضني �ضمت اإليها عدداً 

دب والفكر، فبلغ فيها  غري قليل من اأعالم الأ

التهكم وال�ضتخفاف والنحدار مبلغه. لكن 

طه ح�ضني وزكي مبارك كانا اأكرهم اإ�ضفافاً، 

وكان املرح������وم الكيالين ق������د ر�ضم لنا �ضورة 

زكي مبارك على النحو التايل:  اإذا ما راأيت 

يف �ض������وارع القاه������رة رجاًل يخ������ب يف �ضريه، 
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لي�������س بالطويل ول بالق�ض������ري، حملول ربطة 

وراق،  العنق، يتاأبط رزم������ة من ال�ضحف والأ

أ�ضه طربو�س م�ضطوح اإىل الوراء، برز  عل������ى را

م������ن جانبيه �ضعر جعد، جث������ل، ينظر بعينني 

زائغت������ني، دائمتي احلركة وال������دوران، يعلو 

فمه �ضارب������ان غري مهذب������ني، وكان كل �ضيء 

همال وعدم  يف مظهره يوحي بالفو�ضى والإ

الئت������الف والت�ض������اق، اإن مل يك������ن بالتباين 

أنه  والت�ضاك�س اإذا ما راأيت رجاًل كهذا فاعلم ا

ديب وال�ضاع������ر والكاتب واملوؤلف الدكتور  الأ

أو الدكات������رة زكي مبارك اأحد  زكي مبارك، ا

دبي������ة والنقدية  امل�ضاهم������ني يف احلرك������ة الأ

احلديث������ة يف م�رص ول������ك اأن تدرك اأن ا�ضمه 

الثالث������ي زكي بن عبد ال�ض������الم مبارك، ولد 

أ  يف قرية )�ضنرتي�س( يف م�رص �ضنة 1891 بدا

زهر ثم انف�ضل عنه  حياته معلماً، تعلم يف الأ

وتطل������ع على اجلامعة امل�رصي������ة حيث اأحرز 

داب. �ضافر اإىل فرن�ضا  فيها لقب دكتور يف الآ

على نفقته فح�ضل على الدكتوراه من جامعة 

أث������ار يف مقالته  باري�س، وع������اد اإىل م�رص فا

وموؤلفاته م�ضكالت جريئ������ة لفتة جعلت له 

خ�ضوماً كثريين منهم طه ح�ضني وعلي عبد 

الرازق والرافعي وهيكل و�ضواهم.

به������ذه الدق������ة الت�ضويري������ة والتوثيقي������ة 

تن������اول املرحوم الكي������الين مو�ضوعاته فيما 

األف وحق������ق وترجم، وقد اأ�ضدر حتى وفاته 

يرحمه اهلل حوايل ثالثني كتاباً.

بطاقة

ولد اإبراهي������م الكيالين يف مدينة دم�ضق 

�ضن������ة 1916 وتويف فيها �ضنة 2004. دكتوراه 

داب من جامع������ة ال�ضوربون /باري�س- يف الآ

أ�ضتاذاً جامعياً وعمل يف وزارة  فرن�ضا. عمل ا

للتاأليف والرتجمة  الثقافة ال�ضورية مدي������راً 

والن�رص. ن�رص اأول كتاب له �ضنة 1944.
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�شــعر:

نزهة.. حتت املطر

يف مراآة عمريت 

ق�شة :

املعنكية

مقهى حورية البحر

�ضليمان العي�ضى

�ضالح حممود �ضليمان

عبدو حممد

حممود الفرا
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غيمٌة.. َغيْمتاِن.. ثالث..

ال�سماءُ متتَلُئ بالغيوم

ي كل �سيٍء فوقنا غيوٌم ُربٌْد تَُغطِّ

تتكاثف فوَق اجَلبَل..

الغيوُم والوعوُل ُتبُّ اجِلبال.

�ضاعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان  �ضادي العي�ضمي.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

نزهٌة.. حتت املطر
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ال نَ�ستطيع �أن نَْخرج  -

لَْت نُزَهُة �لغروِب �ليوم تَعطَّ

أَْت ُتِطر. بُْد �لتي بد� لتْها �لغيوم �لرُّ عطَّ

قالت هذ�، وثنَْت ُخطوتَها نحو �لبيت.

َل قلُت: نزهُة �ليوم لن تتعطَّ

،
ٍ
أُْن كّل يوم أْنُها �سا �سنو��سلُها.. �سا

أروُع من نْزهِة حتت �ملََطر؟ وهل هناك �

وو��َسلْنا طريَقنا..

ذ�ُذ يت�ساَقُط.. �لرَّ

مام. يَزد�ُد �إ�رص�ر�ً كلَّما خطونا �إىل �الأ

الر�ضيُف خاٍل اإلَّ منَّا..

يَُدها يف يدي اأقوُل:

أَْن تُداعَبنا هذه الغيمُة أَْرَوع ا ما ا

ِباأُغنيتها التي ت�ضُكبها فوقنا

ونحُن �ضائرون..

ْن يُبلِّلنا املطر.. لأَ

حزان. خريٌ من اأن تُبلِّلَنا الهموُم والأ

يَُدها يف يدي تقول:

داع أُِح�سُّ �ضيئاً من ال�ضُّ تَدري؟ كنُت ا

أ�ضي قبل قليٍل.. يغزو را
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نُْزَه������ُة الغروِب حتت املََط������ر حملَت اإيلَّ 

فاء ال�ضَّ

َدت كلَّ �ضيء.. بدَّ

قلُت: لقد م�ضين������ا اأكر من ن�ضِف �ضاعٍة 

ن، حتى الآ

وابتلَّت ثيابُنا..

أَْدراَجنَا.. ِلنَُعْد ا

قالت: النُّزهة حتت املََطر

َداع.. تَ�ْضفي ال�ضُّ

وحَتثُّ على املََرح.

ْن تُبلِّلَنا الغيوم ُقلُت: ولأَ

خريٌ من اأن تُبلِّلَنا الهموم.

وُعْدنا.. كما خرجنا.. حتت املََطر.
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متو�ّسداً زنَد احلكايِة

َعاً بال�سوِق ُمترْ

أ�سامَرها  تكتبُني الق�سائُد كي ا

موُل فتهطُل من معارجها ال�سَّ

أُنادُمها ولقد ا

الفُة للبعيد احُللرْو خُذين ال�سُّ
فتاأ

�ضاعر �ضوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

❁
�سالح حممود �سلمان

يف مر�آة )عمريت(
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تاأ�رسيُن الرهافُة

وابُد عن عباءاٍت ثمَّ تُنِبئُني الأ

تراءت يف مهابتها ُقَبيَْل الفجر

اأطياُف اجلاللِة

ما اجلميُل وما اجلليُل؟

ويظلُّ يرتع�ُش ال�س�ؤاُل

كاأمنا ر�سَقتُه داليٌة بخمرتها

أو اخَتََمتُه فاتنٌة ا

ب�سهٍم من عي�ن الل�ِز

هل �سفتاِك يا )عمريُت( نافذةٌ

يُغازلُها الندامى  

كلّما فتَحْت لهم باباً يُِطلُّ اللحُن؟

ما لل�سحب ي�ستعل�َن؟!

يا لَلرق�ِش!

هل �سفتاِك اأغنيٌة تراءى

أو ال�سهيُل؟ بني اأحِرفها الهديُل ا

َقَمران يكتمالن

أو ُقل مقلتان على املدى ا

اإحداهما بحٌر

آٍة تغاوى واأخرى وجُه مرا

�سيُل. ف�ق وجنتها الأ  

واأعيُد ترتيب احلكاية

هذه لُغٌة تناَمْت يف حدائقها الق�ضائُد

ن�ضاُم من َجَبٍل ت�ضلََّق تلُكُم الأ

ُقبََّة الِبلَّْوِر

تاأُخُذه املفاتُن من ر�ضاِنتِه  

فيع�ضُق   

أرواُد( هذه )ا

ُز ُحلَمها بالبحِر �ضو�ضنٌة تَُطرِّ

أُُفقاً تفتُح يف املدى ا

فت�ضعُد من مراكبها النجوُم

أ�ضيُل وينجلي َخدٌّ ا
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أتُراهُ يخجُل من تفتُِّحِه الفوؤاُد؟! ا

انثاَل فوق مَتاُوِج اخلفقات

ير�ضُم ُقبًَّة زرقاَءَ

اأر�ضاً من بهاء الورِد

ُع بَوَحها للريِح اأحالماً تُوزِّ

ترفو �ضوَءها املنثوَر من قمر الطفولْة..

اًل.. مِّ
أ ُمتَا

   هذي ال�ضبيَُّة نقطٌة بي�ضاءُ

ِة      يف نون املجرَّ

ٍة    ثغُرها حاءٌ تُرفرُف مثَل ُقربَّ

مُر ُكفُّ ال�ضُّ    وتلك الباءُ جتنيها الأ

     من �ضجر البطولْة..

وتقوُل يل )عمريُت(:

   هذا البحُر نافذتي

ياِت    وهذا املعبُد امل�ضكوُن بالآ

�ِس      وال�رصِّ املُقدَّ

م�ضكٌن للُحبِّ وال�ضفِة ال�ضفيفِة

نا�ضيِد البتولْة. والأ

هل يا تُرى )عمريُت( يل قَمٌر

نُه املفاتُن باحلكايا    تُلَوِّ

   عن �ضبايا ُكنَّ ير�ُضفَن الغوايَة

     من فٍم

     ر�ضَمت فرا�ضتُه املوا�ضَم

     من َوريِف اللحِن

�ضَن يف َولٍَه    ثمَّ مَيِ

   ويكتنْبَ الر�ضائَل

     ما دنا يوماً رحيُل؟!.

أ�ضياَء ثمَّ تناُم وتقوُل يل ا

أكتُُب ما تراءى من حروف ال�ضْحِو: ا

اُر يا بحَّ

يا ِتْرَب النَّوى

والبحِر  

والرتحاِل   

يا لُغة الّتعْب

 ذي اأغانيَك ال�ضجيَُّة
َ
ِهي

   كالزوارق ترتدي ثوَب العوا�ضِف

   ثمَّ تَْرَمُح يف ال�ضَخْب.

عيناَك وامل�ضكاةُ

ُع يف نوافِذنا واحَلَبُق املَُوزَّ

با زرُق املن�ضوُج من َولَِه ال�ضِّ وهذا الأ

عِر وال�ضِّ  

يف �َضَفة الق�ضْب.  
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أيَكوُن وجُهَك رايًة للماِء ا

   تن�ضُجها املوانُئ من خيوِط احُللِْم

   نهراً من َذَهْب؟!

 ذي الغزالُة تَْقتفيَك
َ
ي ِهِ

على مدارَك وجُهها املو�ضوُم

لهيِّ    باحِلرب الإ

ارتداهُ الغيُم

وال�ضفُة الوريفُة بالنداِء

َجت فيها املنائُر والتلوُل.    توهَّ

عيني على )طرطو�َس(

هل )طرطو�ُس( اأُحجَيٌة دحاها البحُر

   يف ح�ضِن املدى املُخ�رَصِّ

   كي تلَد الق�ضيدةْ؟

أ�ضعاراً أُ يف كتاب الَوْجِد ا حمراَء تقرا

   وتر�ضُم يف �ضوارعها عيوُن املاِء

أ�ضئلًة �رصيدةْ    ا

أرواَد( أَرٌج على )ا لكاأنها ا

أو قلبي    ا

حمُر الورديُّ ل ين�ضى وهذا الأ

أو وريَدهْ    وروده ا

أزاُل داً زنَد احلكاية ما ا ُمتََو�ضِّ

فهل اإذا ناديُْت: وا.. ُحلُمي

أُلُم؟!     ا

أنا الذي نَ�َضَجت روؤاَي الناُر وا

   باحلرِب املَُعتَّق يف ِدناِن الروِح

اُم.. وؤيا �رصِ    والرُّ

ياما كتبُت على الُذرا

، والبحُر ي�ضهُد،  

   ما �ضيحفُظُه الزماُن

   وما �ضيذكرين به )الفينيُق(

   اإّما قاَم وانكفاأ الظالُم.

أَول�ضُت َمن �ضَكَب ال�ضياَء ا

وقد َجلَوُت ال�رصَّ

يف قلِب امل�ضاءاِت البعيدةْ؟

�ضيقوُل هذا املعبُد املطويُّ

   يف �ضدر احلكايِة

   ما ي�ضاءُ من الكالِم

توَن فهل تُرى يُ�ضغي اإىل كلماِتِه الآ

   واحَلَجُر ال�ضقيُل؟

ُهَوذا يقوُل ول يقوُل

فهل نقوُل؟!

أبيَك فاحمل كتاب ا

وانتِعِل الطريَق ال�ضعَب

�ْضَوِد الهَمجيِّ ل حتفل بهذا الأ
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قد يُلقي عليَك البحَر

أو يُلقي الطال�ضْم ا

نوار يف عينيَك هي ُقبَُّة الأ

هذا )�ضالٌح( يحدو ال�رصايا

     يف �ِضعاب املجِد:

     كوكَبٌة تَُروُد البحَر

     بارقٌة ت�ضوُغ الفجَر

     اأفواٌج من ال�ضبوات

تقتحُم املوانئ والعوا�ضْم  

ِد بْح املَعمَّ آيَة ال�ضُّ ُهَو ذا يَُرتُِّل ا

     بالعيون النُّجِل

     والقامات �ضاخمًة تُناجي اهلل

يف �ضفتيه اآلٌف من ال�ضلواِت

     تُطِلُعها املالحْم

أيكوُن اأن تِلَد الق�ضائَد �ضخرةٌ؟! ا

أيكوُن اأن تثَب اجلذوُر على اخليوِل ا

ياِل لََّكها احلننُي اإىل ال�ضِّ      وقد مَتَ

َر َمن ي�ضوُل؟!      وقد تاأخَّ

ُع أتكوُن يل )عمريُت( َملَحمًة تُرجِّ ا

     حني تاأخُذين احلكايُة

ما اأقوُل؟!  

متَقلِّداً �ضيَف الق�ضيدِة

راحماً كالناِر يف الفلَواِت �ضاهلًة

ى من ِجياِد الفتِح      تُراوُد ما تَبقَّ

     يُطِربُها ال�ضهيُل

فاإذا ت�ضاقَطِت اجلماُر على يديَّ

أو انكفاأُت      ا

ِد فمن عباءات الرَتمُّ

ألُْف عنقاٍء �ضتولَُد ا

ثمَّ تبعثُني رهيفاً

�ضوُل..      لي�س تُنِكُرين الأ
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- عمريت: مدينة اأثرية مقابل جزيرة اأرواد على �صاطئ طرطو�ص، كان لها تاريخ حافل.

ــي، يف بداية القرن  ــّد امل�صتعمر الفرن�ص ــال ال�صاحلية، �ص ــد الثورة يف اجلب ــخ �صالح العلي، قائ ــد ال�صي ــح: املجاه - �صال

الع�صرين.

الهوام�ش
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ب������ني تالفيف الذاكرة، بني وديانها العميق������ة ويف مغاور جبالها ال�شاهقة، 

يام، �شوٌر واأحداث واأقواٌل، منها  فوق ال�شحائف التي ترتاكم هناك مبرور الأ

أو يغيب  م������ا ميرُّ مرور �شحائ������ب ال�شيف، ومنها ما ميكث زمناً م������ا ثم يغيم ا

متام������اً، ومنها وهي قليلة جداً، تظل را�شخًة ل متحوها املاحيات، ول تغّيبها 

 قابع������ًة يف ركن من�شيٍّ ما، اأو 
أن������ك ن�شيتها متاماً، تظلُّ العادي������ات واإن ظننت ا

اأديب وباحث �ضوري

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁❁

ò
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عبدو حممد
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يف جوف مغارٍة نائيٍة م������ا، فاإذا ما ت�صادف 

لق������اءٌ ما يف درب حياتك، نف�صت عنها غبار 

يام وال�صن������ن، لتظهر اأمام عينيك نا�صعًة  الأ

أب������داً، �صهّية كما لو  وا�صح������ًة كما لو مل تغب ا

كانت رغيف خبز �صاخن برز جلائٍع من تنور 

الزمان لتّوِه. 

هكذا برزت اأمامي م������ن حيث ل اأدري، 

متام������اً كما مل نطو ف������وق ظهرنا ثالثن عاماً 

أو اأكرث، العينان ذواتا الربيق الدافئ ما زالتا  ا

�صيل ما زال  ت�صّعان الربي������ق نف�صه، واخلدُّ الأ

أ�صي������اًل كما كان، والقامة الهيفاء التي همت  ا

أراه حن  أو ه������ذا ما اأردت اأن ا بها هي هي، ا

أيتها. را

أنوء  كنت اأم�صي نح������و �صيارتي مطرقاً، ا

حتت حم������ل كي�صن م������ن خ�ص������ار وفواكه، 

ت�صّوقتها من �صوق »ب������اب اجلنان« يف حلب، 

وم������ا كان الكي�ص������ان ثقيلن، كان������ت ال�صنون 

أ�صري �صاهماً  أثق������الً، كنت ا أثقلت ثقلهما ا قد ا

مطرقاً حن تقابل م�صارنا فتوّقفنا، ما كنت 

أنها هي حن توّقفُت، وما كانت تدري  اأدري ا

أنا ح������ن توّقفْت، ولكنن������ا درينا حن  أنن������ي ا ا

توّقفن������ا ورفعنا ناظرينا ننظر م������ن اأمامنا، 

كانت حتمل مثل ما اأحمل، ورمبا كان حملها 

أثقل. أثقل وما كان ا ا

حني تقابلت نظراتنا كان وجوٌم وذهوٌل، 

كان ح�ض������ور ما�سٍ بعيٍد بعي������ٍد، كان انبثاق 

وب������روز �ضوٍر م������ا زال������ت وا�ضح������ًة نا�ضعة 

الو�ضوح، و�ضم������اع اأحاديث م������ا زالت دافئًة 

يام الكثري  أزالت الأ دافئًة، خمتلطًة مبراراٍت ا

من ق�ضوتها.

آه������ة تعّجٍب،  ما زدُت عل������ى اأن اأطلقت ا

ربع  يدي الأ وما زادت على ذلك، وتراخت الأ

عني تتبادل  فو�ضعت اأحماله������ا، وانطلقت الأ

النظرات.

-2-
أ�ضعلن������ا ن������اراً يف �ضاحة القري������ة، اأذكينا  ا

أن������ار اللهيب ما  اأوراها بحط������ٍب كثرٍي حتى ا

حوله، وكن������ا نرق�س يف دبكٍة ات�ضعت لت�ضمل 

كل من ي�ضتطيع الرق�س يف القرية من ن�ضاء 

ورجال، كان عر�ٌس وفرٌح، وكنا نرق�س نحن 

 ، ال�ضباب لنظهر مهاراتنا واإ�ضاراتنا ملن نحبُّ

وكان������ت من اأحبُّ مهرًة اأ�ضيلًة يت�ضابق لوّدها 

، هذا كان يعرفه  الكثريون، وكنُت م������ن حتبُّ

اجلمي������ع، ورمب������ا كان �ضمع ب������ه حتى من يف 
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أين تقع. رجنتني التي ما كنت اأعرف ا الأ

من بني اجلمع انربى راق�ٌس �ضاح مغنياً 

م�ضرياً اإىل مهرتي: »اي�������س ت�ضوى املعنكّية«، 

و�ضمعنا م������ن يجيبه م�ضرياً للم������كان نف�ضه: 

»ت�ضوى مالة خمالتها ذهب«.

أي�ضاً، انقب�س  انقب�س قلبي ورمبا قلبها ا

مالأ به  ين ل اأملك ذهباً ول جليناً لأ قلب������ي لأ

خم������الة مهرتي »املعنكّي������ة«، واملنادي ال�ضائل 

أبوه من ميلك، عقاراته كثرية  أو ا كان ميل������ك، ا

يف القري������ة واملدينة، كان ي������زور القرية ملاماً 

ويف املنا�ضبات مثل هذه، ودائماً كان يتبخرت 

، كان دعّياً ممجوجاً  أبيه كديٍك حب�ضيٍّ مبال ا

رغم غناه.

أ�ضئلته  انقب�������س قلبي اأكر حني تتال������ت ا

أي������ت غيوماً �ض������وداء تاأتي بها  وتك������ررت، ورا

يام، فتحّفزت وزاحمته يف رق�ضه، زاحمته  الأ

بعنٍف مق�ضوٍد فان�ضح������ب مهزوماً، ان�ضحب 

ويف عيني������ه انك�ضار ومك������ٌر وخبٌث، فزهوت 

أنا ب������ني التوّج�س واخلوف، وتواريت  قلياًل وا

موّدعاً مهرتي بنظراٍت حنونٍة.

-3-
قرب العني، ملتقى ع�ّض������اق قريتنا، ويف 

أ�ضجار جدولها الوارف، متّددُت �ضاهماً  ظلِّ ا

أ�ضمع زقزقات  أنظ������ر ما فوقي من اأغ�ضان وا ا

ع�ضافري، فوق غ�ضٍن رفيٍع راأيت حّيًة مت�ضك 

ع�ضف������وراً، الع�ضفور كان يئ������ن كمن يبكي، 

انقب�������س قلبي وما وجدت �ضبي������اًل مل�ضاعدة 

الع�ضفور، كانت احلّي������ُة خميفًة، والع�ضفوُر 

كان ميوؤو�ضاً من جناته.

أنا اأرى عجزي، ا�ضتويت اأنظر  بكى قلبي وا

أنا فيه، وانتبهت حني  بباله������ة يف اأمري وما ا

اأطلّت مهرتي تقفز قف������زاً، جاءت اإىل العني 

أبوه  واردًة، وم������ا لغريي جاءت، قالت �رصيعاً: ا

بي خاطب������اً، عر�س عليه ذهباً ومالً،  جاء لأ

بي و�ضاأكون بجانبك. تعال لأ

قالت ذل������ك وم�ضت �رصيعاً، وبقيت ثاوياً 

اأنظر اإىل الع�ضف������ور ببالهٍة وهو يغيب بني 

 احلّي������ة املخيفني، وغ������ادرت القرية 
ّ
�ضدقي

مهزوم������اً، و�ضمعت والدي يقول بني هزميته: 

ق������در ما ت�ضتطيع يا ولدي، قدر ما ت�ضتطيع، 

ل تقف عاجزاً اأمام نظرات اأولدك، وخا�ّضة 

. حني يكونون على حقٍّ

-4-
األقت بي بالد اإىل بالٍد، وتقاذفتني اأمواٌج 
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أم������واٌج، در�ضت كثرياً وعملت كثرياً  وا

حتى ظننت اأين ن�ضيتها متاماً، وقبل 

أو اأكر،  أن�ضاها �ضاألت عنها مّرًة ا اأن ا

يام غبار الن�ضيان فوق  ثم راكمت الأ

�ضحائف الذكريات.

-5-
قالت: ملاذا تركتني ورحلت؟

أ�ضتطيع غري  قل������ت: م������ا كن������ت ا

ذلك.

- كنت �ضاأحتّدى العامل لو وقفت 

خر  بجانبي، كن������ت �ضاأرحل معك لآ

اأردت، ولكن������ك تركتني  ل������و  الدنيا 

وحيدًة ورحلت.

- تعّذبت كث������رياً فقويل يل ماذا 

يام؟ فعلت بك الأ

- و�ضعت عل������ى جرحي ملحاً، ومبلٍح يف 

فمي ع�ضت.

يام املرارات؟ - ملاذا تطعمنا الأ

يام  قال������ت �ضاخ������رة: ها ق������د بّدل������ت الأ

�ضجاعت������ك حكم������ة، فلم������اذا ل جتي������ب عن 

أ�ضاألها  أ�ضئلة اأخرى، لن ا أنا عندي ا أ�ضئلت������ك، ا ا

نها مل تعد لها فائدة. لأ

-6-
اقرتب رج������ل من حيث كن������ا نقف، قال 

يخاطبها م�ضتاًء: اأمي، مل������اذا تتعبني نف�ضك 

أت������ني اإىل ال�ض������وق؟ األ اأح�������رص لك كل ما  وتا

تريدين؟

قال ذل������ك دون اأن يلحظ وقفتنا، وحني 

حلظ نظر اإيلَّ بعني الريبة والفطنة، ثم �ضاأل 

أّم������ه مازحاً، اأو هذا م������ا ظننت اأين �ضمعته:  ا

أّمي؟ اأهذا هو يا ا
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- نعم، هو بعينه.

- كيف التقيتما بعد كل هذه ال�ضنني؟

قالها ومدَّ يده م�ضافحاً واأ�ضاف: مرحباً 

يا عّم، كانت بي رغبٌة عميقٌة بالتعّرف عليك، 

أّم������ي حّدثتني عن������ك حني وقف������ْت بجانبي  ا

وبجان������ب فتاتي حني داهمن������ا ما داهمكما، 

قالت: ل تهرب من املواجهة يا ولدي. توقف 

الرج������ل قلياًل ثم اأ�ضاف: رمبا كنَت �ضت�ضبح 

أريد �ضماعه. والدي اأو رمبا هذا ما كنت ا

قلت �ضائاًل: وكيف هو اأبوك؟

أّمي رّبتنا  ق������ال: رحل منذ زمٍن بعي������ٍد، وا

حت������ى �رصن������ا رج������الً، وه������ا هي م������ا زالت 

تتعب نف�ضها، والطبي������ب اأو�ضانا مبراعاتها 

والعناي������ة ب�ضّحتها، قد متكنت منها اأمرا�ٌس 

واأمرا�ٌس.

-7-
أيتها والتجاعيد  نظرت اإليها منك�رصاً، ورا

قد تزاحمت حول عينيها و�ضيء من خّديها، 

وراأيت كم اأحن������ت ال�ضنون القامة التي كانت 

هيف������اء، مل يكن بقي مم������ن عرفت غري بقايا 

 ووّدعتهما 
ّ
بريق يف العين������ني، فحملت كي�ضي

أبتع������د �ضاح  وم�ضي������ت متمهاًل، وقب������ل اأن ا

الرجل: يا عم تعال لزيارتنا، لزيارتها، بيتنا 

غري بعيد، فوق هذا ال�ضور.

قلت: �ضاأفعل، �ضاأفعل.

كان �ضوتي واهناً واهناً، وما اأظنه و�ضل 

اإليهما.

¥µ
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نزل من التاك�شي و�شع معطفه على كتفه وم�شى نزوالً يف ال�شارع الطويل 

فق. كان الطق�س  الذي ينتهي عند �شارع الكورني�س حيث ميتد البحر حتى االأ

�شعة الدافئة متنحه اإح�شا�شاً بالغبطة وال�شعادة. 
�شحواً وال�شم�س �شاطعة. واالأ

فكان مي�شي جزالً، ي������داه يف جيبيه يدندن اأغنية وي�شفر حلنها، كان ال�شارع 

خالي������اً ويوحي بالهدوء وال�شكينة، لكنه كلما اأمعن نزوالً يف تقدمه كان يتعاىل 

�ش������دى هدير بعيد، يرتفع ويقوى كلما اقرتب من نهاية ال�شارع. مل يكن يقلقه 

مارات. اأديب �ضوري مقيم يف الإ

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁❁

ò

❁❁
حممود الفرا

مقهى حورية البحر



مقهى حورية البحر

الث��اين  2482009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

ذل������ك، كان معت������اداً على اأ�ش������وات احل�شود 

الغا�شب������ة يف التظاه������رات وامل�شريات. كان 

قلقه الوحي������د اأن ال يجد مكاناً ي�شرتيح فيه 

قب������ل موعد انطالق التظاه������رة. فقد كانت 

املحالت مغلقة على جانبي ال�شارع.

�شاهد ام������راأة جتري �شع������وداً باجتاهه، 

حتم������ل ر�شيع������اً بيده������ا وجتر طف������اًل اآخر 

خرى، كانت خائفة تتلفت وراءها.  بيدها االأ

ا�شتوقفها باأدب. فوقفت على م�ش�ض، �شاألها 

عن مطعم اأو مقهى قريب.

نظرت اإليه با�شتغ������راب فالظرف مل يكن 

مالئماً. بحثت ب�رسعة يف ذاكرتها ثم حولت 

أ�شارت اإىل الزاوية اليمنى يف  نظرها بعيداً وا

أ�شفل ال�ش������ارع وقالت: مقهى حورية البحر.  ا

ثم تابعت جريها.

�ش������وات وازداد ال�شخب مع  ارتفعت االأ

اقرتابه من الكورني�ض. وبداأت تظهر مالمح 

التجمع الكبري للمتظاهرين. كان املتظاهرون 

ومعظمه������م من الطالب ي�شطفون مرتا�شني 

يدي يف  على عر�������ض ال�شارع مت�شابك������ي االأ

�شفوف طويلة عل������ى امتداد الطرف االأمين 

م������ن الكورني�ض بينما على ي�ش������ار الكورني�ض 

من  وقفت �ضفوف وطوابري رجال ال�رصطة والأ

أن������واع اله������راوات والدروع  مدججني ب������كل ا

واخلوذ امل�ض������ادة لل�ضدمات واحلجارة. كان 

الطرفان يقفان وجه������اً لوجه تف�ضل بينهما 

ب�ضع������ة اأمتار تتناق�س تدريجي������اً مع ازدياد 

أع������داد ح�ض������ود الطالب وازدي������اد ال�ضغط  ا

مامية. كان اجلو م�ضحوناً  على ال�ضفوف الأ

جواء.  وهدير الهتافات ميالأ الف�ضاء ويوتر الأ

مامية يحدق يف  وكل ط������رف يف ال�ضفوف الأ

خر منتظراً ح�ضول ذلك ال�ضيء. الطرف الآ

توق������ف ع������ن ال�ضفري والدندن������ة. ونظر 

اإىل �ضاعت������ه، ما زال هناك وق������ت على بدء 

فق  قل. نظر اإىل الأ التظاهرة، �ضاعة على الأ

آل������ت اإىل املغيب،  الوا�ض������ع اأمام������ه، ال�ضم�س ا

اأخذ نف�ضاً عميقاً ثم نظر اإىل اجلموع نظرة 

فاح�ضة، لب�س معطفه وتقدم مبت�ضماً.

و�ضل اإىل الزاوية عند تقاطع ال�ضارع مع 

أة، كان هناك  أ�ضارت امل������را الكورني�������س حيث ا

مقه������ى عليه ر�ض������م حلورية البح������ر. املقهى 

له واجهت������ان زجاجيتان اإحداهما تطل على 

خرى على الكورني�س.  ال�ضارع حيث يقف والأ

لكن الب������اب كان من جه������ة الكورني�س حيث 
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يحت�ض������د املتظاهرون، كان علي������ه اأن يجتاز 

عدة �ضفوف م������ن املتظاهري������ن حتى ي�ضل 

اإىل الب������اب. مل يك������ن يتوق������ع اأن يكون املقهى 

مفتوح������اً. ومع ذلك مل ييئ�������س بل تقدم بثقة، 

كان������ت وجوه املتظاهرين يعلوها ال�ضفرار و 

عيونهم جاحظة، اأخذ يتقدم باجتاه معاك�س 

نه ي�ضتت  للجم������وع فكان يت�ضبب باإزعاجهم لأ

انتظامهم ومتا�ضكه������م. لكنه ا�ضتمر يدفعهم 

ويخ������رتق �ضفوفهم بعزم وق������وة وعلى وجهه 

ابت�ضامة ح������اول اأن يحملها اعتذاره. �ضارت 

اجلموع حتي������ط به وت�ضغط عل������ى ج�ضده، 

أنه يكاد يختن������ق، فلم يعد يرى باب  فاأح�س ا

أنه مل يعد ي�ضتطيع التقدم  املقهى، فجاأة �ضعر ا

ف�ضغط اجلموع كان هائاًل، �ضاق نف�ضه، هنا 

اأح�س باخلطاأ الذي اقرتفه باخرتاقه احل�ضد 

بهذا ال�ضكل، لكنه مل يعد ي�ضتطيع الرتاجع ول 

التقدم، فمد ي������ده يتح�ض�س اجلدار القريب 

منه عله مي�ضك ب������اأي �ضيء فال يفقد توازنه 

أ  �ضفل وبدا لكن بال ج������دوى. انزلق نح������و الأ

ج�ضاد، فاأح�س بالرعب،  وجهه يختفي بني الأ

فج������اأة امتدت يد واأم�ضك������ت بيده، مل ي�ضتطع 

أ�ضه لريى من اأم�ضكها، مل يعد يرى  حتري������ك را

�ضيئ������اً فقد غاب وجهه داخل الزحام وغابت 

ال�ضماء فوقه، مل يعد ي������رى �ضيئاً �ضوى وجوه 

املتظاهرين فوق������ه والذين كان������وا م�ضتائني 

لوجوده، غري عابئني مبا يح�ضل له.

أ  اأح�������س بج�ضده ميي������ل اإىل اخللف، وبدا

�ض������وف تدو�ضه  يغرق ويح�������س بالختن������اق، 

قدام، يا لها من نهاية، لكن اليد مل تفلته بل  الأ

�ضغط������ت على يده واأحكمت قب�ضتها عليها. 

على  أنثوي يف الأ ل تفل������ت يدي قال �ض������وت ا

وهات ي������دك الثانية. لكن������ه مل يكن ي�ضتطيع 

احلرك������ة، كان������ت اجلموع تتحك������م بحركته. 

اأخ������رياً ا�ضتط������اع وب�ضعوب������ة اأن يخل�س يده 

وىل،  الثانية العالق������ة ويرفعها باجتاه يده الأ

خرى.  فاأح�س بقب�ض������ة قوية مت�ضكها هي الأ

حينه������ا ا�ضتع������اد توازنه وا�ضتط������اع اأن يثبت 

ر�س. جذبته اليد نحوها بقوة  قدميه على الأ

فوج������د نف�ضه عند ب������اب املقهى، حيث كانت 

ام������راأة مت�ضك بيديه وجتذب������ه ب�ضعوبة نحو 

الداخل ف�ضاعدها باأن دفع نف�ضه نحوها بكل 

قوته بعيداً عن احل�ضد، ف�ضقط الثنان على 

اأر�س املقهى.

ر�س مغم�س العينني،  بقي ف������رتة على الأ
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يكاد ل ي�ضدق ما حدث، يحاول اأن ي�ضتعيد 

أنفا�ض������ه حني �ضمع حتت������ه �ضوت������اً �ضاخراً:  ا

ن. فتح عينيه  ميكن������ك اأن تنه�������س عن������ي الآ

أة ما زال������ت حتته وهو منبطح  ليج������د اأن املرا

فوقها، تنظر اإليه برتقب. هب واقفاً ومد يده 

ي�ضاعدها على الوقوف معتذراً عما ح�ضل، 

فوقفت تنف�س الغبار عن ثوبها وتعيد ترتيب 

خ�ض������الت �ضعرها بطريق������ة هادئة تنم عن 

عدم اكرتاث، ثم اأغلقت باب املقهى ووقفت 

عند الواجهة الزجاجي������ة فاتكاأت بج�ضدها 

عليه وهي تراقب ح�ضود املتظاهرين، كانت 

أ�ض������ود �ضيقاً يك�ضف عن �ضدرها  تلب�س ثوباً ا

وظهره������ا، كان ق�ضرياً مع �ضق جانبي طويل 

نثى  يظهر مع كل حركة منها كل ما حتاول الأ

اإخفاءه. اقرتب منها حمرجاً ووقف بجانبها 

يتابع اعتذاره و�ضكره لها، لقد اأنقذت حياتي 

أية اأهمية، بل حتى  ق������ال لها، لكنها مل تع������ره ا

اإنها مل تنظر اإليه.

خلع معطفه والتف������ت حوله، كان املقهى 

�ضاءة �ضعيفة  خالي������اً، فالطاولت فارغة والإ

وكان ال�ضمت واله������دوء يغلفان املكان وكاأنه 

خ������ارج الزم������ان. اأح�س بالغراب������ة وهو يرى 

احل�ض������ود تتداف������ع يف اخلارج وي������رى حركة 

ف������واه واحلناج������ر فال ي�ضل������ه منها �ضوى  الأ

�ضوت مو�ضيقى هادئة.

أة عند اإح������دى الطاولت  جل�ض������ت امل������را

املال�ضق������ة لزج������اج الواجه������ة املطل������ة على 

ال�ضارع، اق������رتب منها ب������رتدد، كانت جتل�س 

أ�ضها اإىل اخلل������ف فين�ضدل �ضعرها  مر�ضلة را

�ض������ود الناعم على كتفيه������ا ومتد �ضاقيها  الأ

با�ضرتخاء وبال حذر فينح�رص ثوبها عن ج�ضم 

ممتلئ متنا�ضق. مل يكن يرى وجهها بو�ضوح. 
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حني �ضار بجانبه������ا �ضمعها تدندن اأغنية ما 

ويتمايل ج�ضدها مع املو�ضيقى. فجاأة توقفت 

عن الغناء ثم متتمت بع�س الكلمات مل يلتقط 

منه������ا �ضوى كلمة »جميلة«. فبادرها بحما�س 

نعم اإن املو�ضيقى جميلة.

لكنها نظ������رت نظرة حادة وقالت ل تكن 

آ�ضف، مل  أنا مل اأقل اأن املو�ضيقى جميلة. ا غبياً ا

أ�ضمع جيداً، قال مرتبكاً وهو يرتاجع مبتعداً  ا

عنها قلياًل. جل�س على طاولة جماورة واأخذ 

ينظر اإليها بف�ضول، بعد فرتة �ضمت التفتت 

اإلي������ه مبت�ضمة وقال������ت: ما قلت������ه اإنني كنت 

جميلة فيما م�ض������ى. ثم اأدارت وجهها نحوه 

وكاأنها تريد اأن تريه جمالها.

دعيني اأقول ل������ك باأمانة يا �ضيدتي اإنك 

ما زلت جميلة بل وجميلة جداً. نظرت اإليه 

بعينني فاح�ضتني فيهما �ضيء من الالمبالة، 

ثم التفتت ناحية ال�ضارع وقد زالت ابت�ضامتها 

وقالت بلهجة فيها �ضيء من الحتقار: مل اأكن 

اأطلب راأيك.

�ضمت وقد اأح�س باحلرية وباخلجل من 

نف�ضه.

فج������اأة وقف������ت واقرتبت م������ن طاولته ثم 

انحن������ت نحوه بطريق������ة كاد نهداها يقفزان 

أ�ضبه بالهم�س هل  يف وجه������ه و�ضاألته ب�ضوت ا

حتب اأن ت�رصب �ضيئاً؟

بلع ريقه ب�ضعوبة وق������ال: اأي �ضيء، فاأنا 

أري������د اأن اأزعجك. مل يج������روؤ اأن ينظر اإىل  ل ا

مفاتنها بحرّية، فقد كانت تتابع حركة عينيه 

بابت�ضامة خبيثة، لكن������ه رغم ذلك ملح خل�ضة 

و�ضماً على اأح������د نهديها ميثل قلباً جمروحاً 

ت�ضيل منه ب�ضع نقاط من الدم. 

ما مهنتك؟ قالت له ب�ضكل مفاجئ.

أنا كاتب و�ضحفي. ا

اإذن فاأنت حتب القهوة.

ب������واب، فجل�س  اختف������ت خلف اأح������د الأ

ينتظر ث������م اقرتب من الواجهة ورفع ال�ضتارة 

بيده واأخذ ينظر ع������رب الزجاج، كان الظالم 

أ يهبط، واحل�ضود م������ا زالت تتكاثر،  قد ب������دا

كان يراه������م ول يرون������ه من خل������ف ال�ضتائر، 

وكان وا�ضحاً اأن التوتر قد و�ضل اإىل ذروته، 

والنفجار بات و�ضيكاً وال�ضدام يبدو حتمياً. 

كان الفريقان قد �ض������ارا وجهاً لوجه وزالت 

امل�ضافة بينهما.

ألي�س كذلك؟ �ضمع  اأنت ل�ضت من هن������ا، ا

�ضوتها فجاأة.
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التفت فوجدها جال�ضة على طاولة خلفه 

واأمامها فنجانان. جل�س مبواجهتها، وتناول 

فنجان������اً، �رصب �ضفة فامتع�س. اإنه �ضاي قال 

لها، نظ������رت اإليه نظرة حادة ومل تعلق. فتابع 

أي�ضاً. لكن  ال�رصب وهو يقول ال�ض������اي لذيذ ا

كيف عرفت اأين ل�ضت من هنا؟

نني اأعرفهم كلهم. لأ

من هم؟

أ�ضارت ناحي������ة النافذة، هوؤلء، ثم قالت  ا

ب�������رصود وا�ض������ح: مل اأفوت مظاه������رة واحدة. 

واأنت ماذا تفعل هنا؟

قراأت عن ه������ذه التظاهرة، فاأخذت اأول 

أ�ضارك. طائرة اإىل هنا، حتى ا

ملاذا؟

�ضمت قلياًل وفكر. ثم نظر ناحية ال�ضارع 

أ�ضارك.  نن������ي تع������ودت اأن ا وق������ال مبت�ضماً لأ

تنهدت وقالت لقد ذكرتني ب�ضخ�س عرفته، 

كان مثلك، ي�ضعى وراء املغامرة.

ن؟ مل جتب واأين هو الآ

واأنت ملاذا ت�ضاركني؟

ابت�ضمت وقالت بخفة: قل يل ذلك اأنت، 

هل ميكنك اأن تخمن؟

اأخ������ذ يتكل������م بحما�������س ع������ن التعاطف 

واللتزام، عن امل�ضت�ضعفني والفقراء وحتدث 

عن الطبقات وعن العم������ال وراح ي�ضهب يف 

ال�رصح وي�ضتفي�������س وكانت تنظر اإليه بعينني 

فيهما ده�ضة و�ضخرية وتتابع بابت�ضامة حركة 

يديه، فجاأة قاطعته:

ين اأحب اأن اأ�ضاجعهم. لأ

ماذا؟ قال وقد �ضعقته املفاجاأة.

ين اأحبه������م، اأح������ب وجوههم  أ�ض������ارك لأ ا

وابت�ضامته������م، واأح������ب الت�ض������اق اأج�ضادهم 

بج�ضدي. ت�ضبب العرق من������ه. لكنها تابعت 

وهي تقرتب من الواجهة وتقول:

انظ������ر اإليه������م، م������ا اأجملهم، ك������م اأحب 

مظاه������رات الط������الب، اإنهم ثوري������ون فيهم 

�ضذاجة وبراءة، رومان�ضيون، عاطفيون. لقد 

أنني و�ضمت نهدي  اأحببت اأحدهم لدرج������ة ا

جله، انظر قالت وهي تدفع �ضدرها نحوه  لأ

لرتي������ه الو�ضم على نهده������ا حتى كاد يالم�س 

أ�ضه للخلف وهو ينظر بده�ضة  أنفه. اأرجع را ا

حمرجاً، هل اأعجب������ك؟ نعم، اأجابها ب�رصعة، 

ابت�ضمت بخبث ثم اقرتبت من النافذة وفتحت 

ال�ضتارة قلياًل، كان اأحد املتظاهرين ملت�ضقاً 
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م������ن ينهال عليه  بالواجه������ة واأح������د رجال الأ

�رصب������اً وي�ضغط وجهه عل������ى الزجاج بحيث 

أ�ض������كالً م�ضحكة و�ضكل  أنف������ه وفمه ا اتخذ ا

دمه ر�ضوماً خمتلفة على الزجاج. اإن منظره 

ألي�س كذل������ك؟ �ضاألته وهي حتدق يف  مزعج ا

عيني������ه، لكنه مل يكن ينظ������ر اإىل اخلارج كان 

آ�ضف مل  يتاأم������ل ج�ضدها و�ضاقيه������ا، فاأجابها ا

اأكن اأنظر.

اأدري، قال������ت وهي تبت�ضم وتغلق ال�ضتارة 

ث������م تابعت: اأما تظاه������رات العمال فال باأ�س 

بها، لكن العمال ل ميلون من احلديث طوال 

الوقت عن م�ضاكلهم مع زوجاتهم.

ث������م اقرتبت من������ه مبت�ضم������ة، اإن اأكر من 

دباء، اإنهم 
عمال والكتاب والأ اأحبهم: رجال الأ

اأف�ضل من ميار�س اجلن�������س، وهم ميزجونه 

بالكلمات الراقية الرقيقة والهدايا اجلميلة، 

أة ويعرفون كيف  اإنهم يجي������دون اإمتاع امل������را

أنهم ل يخرجون يف  يعاملونها، لكن امل�ضكلة ا

تظاهرات مثل العمال والطالب.

ق������ل يل ما عدد املظاهرات التي �ضاركت 

به������ا؟ كان ينظر اإليها بذهول، لكنه ا�ضتدرك 

قائاًل:

أتنقل كثرياً كثرية. فاأنا ا

ما كانت مطالبك؟

أذك������ر، غريب كيف  فك������ر قلي������اًل مل اأعد ا

ت������زول الق�ضاي������ا ول تبق������ى يف الذاكرة اإل 

يدي وابت�ضامات  �ضدقاء وت�ضابك الأ وجوه الأ

احلبيبات.

ما هي مطالبهم اليوم؟

ل اأدري. مل يعد ذلك مهماً بالن�ضبة يل؟

أزاح ال�ضت������ارة قلي������اًل، كان ال�ضدام على  ا

أ�ض������ده يف اخل������ارج حيث و�ض������ل اإىل مرحلة  ا

ي������دي والهراوات.  الع������راك وال�ضتب������اك بالأ

ر�س بالزجاج املك�ضور واحلجارة  ت الأ وامتالأ

وراق واملالب�س املمزقة املتناثرة  والكت������ب والأ

دخنة يف الهواء حتى  وانت�رصت الغ������ازات والأ

اأ�ضبحت الروؤية �ضعيفة، واختلط املاء الذي 

تر�������س به ال�رصط������ة املتظاهرين م������ع الدماء 

أ�ضفل  وب������داأت رائحة الدخ������ان تن�ضل م������ن ا

الباب.

واليوم، هل �ضتخرج؟ هل تظن اأنك قادر 

أنها معركة قا�ضية. على ال�ضمود؟ يبدو ا

نظر من النافذة. وق������ال مبت�ضماً: جمرد 

أ�ضاق اإىل النظارة، ويفرجون عني  هراوتني ثم ا
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أق������ول لهم اإنني �ضائح تواجدت  يف ال�ضباح. ا

خطاأً يف املكان والزمان غري املنا�ضبني.

واأنت هل �ضت�ضاركني؟

ل اأظ������ن، لقد تعبت، م������ا الفائدة؟ انظر 

قال������ت وه������ي ت�ض������ع قدمها عل������ى الكر�ضي 

فينح�������رص ف�ضتانها عن �ض������اق ناعمة، اأح�س 

أ�ض������ه لكنها مل تاأبه  باإحراج ف������اأراد اأن يدير را

حلرجه ب������ل تابعت رفع الف�ضتان اإىل ما فوق 

الركبة ث������م قالت انظر وهي ت�ض������ري اإىل اأثر 

جرح ف������وق الركبة، هذا م������ا فعلوه بي، لقد 

ر�س جراً. ثم �ضحكت وقالت  جروين على الأ

لقد كنت عنيدة لكن �ضجاعة وقوية، فانتهيت 

بجروح ور�ضو�������س يف معظم اأنحاء ج�ضدي، 

أثر اجلرح هذا. زالت كلها وبقي ا

هل تعلم������ني؟ قال وعيناه م�ضمرتان على 

ركبتها، اأمتنى لو اأنظم مظاهرة من اأجلك.

ابت�ضمت واحمر وجهه������ا خجاًل، وقالت 

وهي تنزل قدمها عن الكر�ضي، �ضكراً.

فابت�ضم وقال: هل تعلم������ني اأن هذه اأول 

كلمة لطيفة توجهينها يل؟

وماذا �ضتطالب يف هذه املظاهرة؟

اإنه������ا مظاهرت������ك، اطلب������ي ومتن������ي، ما 

مطالبك؟

جابة، �ُضِمع  فكرت قلياًل وحني همت بالإ

�ضوت ا�ضطدام قوي بالباب اأدى اإىل ارجتاج 

زجاج الواجهة، واهتز امل������كان ففقد توازنه 

وكاد اأن يقع لول اأن جذبته ناحيتها فارمتى 

يف ح�ضنها. كانا يقفان وجهاً لوجه، عيناها 

أ قلبه  أنفا�ضه للحظة ثم بدا يف عينيه، حب�س ا

يخف������ق حني اأح�س بحرارة ج�ضدها و�ضخونة 

أنفا�ضها على وجهه. ابتعد عنها ب�رصعة وهو  ا

يلهث. ي������ا لها من تظاهرة ق������ال وهو ي�رصع 

نحو الواجهة اإنها النوع املف�ضل عندي. رفع 

ال�ضت������ارة لريى ماذا ح�ضل، ث������م التفت اإليها 

وق������ال: لقد حان وقت ذهاب������ي. كانت تقف 

آة ت�ضع بهدوء اأحمر ال�ضفاه وتنظر  عند املرا

اإلي������ه من خاللها. �ضاألته: ه������ل اأنت م�ضطر 

لذلك؟

جلها.. نعم فاأنا هنا لأ

ارق�������س معي قبل اأن تذهب، ا�ضتقت اإىل 

الرق�س كثرياً.

أ�ضتطي������ع، يج������ب اأن اأذه������ب، لكن������ي  ل ا

�ضاأعود.

نظرت اإليه ومل تعلق.

أن������ت اأنقذت حيات������ي، �ضاأراك  �ضاأعود فا
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آت������ي ف������ور خروجي م������ن النظارة.  غ������داً، �ضا

و�ضرنق�س معاً.

ماذا �ضتهتف؟ قالت له وهو يبتعد. و�ضع 

يده على مقب�س الباب، ابت�ضم وقال �ضاأهتف 

لك، لكنك مل ت�ضمع مطالبي بعد. كان قد فتح 

الب������اب فمالأ املكان هدي������ر احل�ضود و�رصاخ 

املتظاهري������ن وهتافاته������م، �ضاح م������ا ا�ضمك 

الذي �ضاأهتف به؟ نظرت اإليه كطفلة �ضغرية 

ومتتمت كلمة �ضاعت و�ضط ال�ضجيج.

أ�ضمع. �رصخ ب�ضوت عال،  ماذا قل������ت؟ مل ا

لك������ن احل�ضود جذبته خارج������اً وانغلق الباب 

خلفه.

ح������ني فتح عيني������ه يف ال�ضب������اح، كان يف 

امل�ضت�ضفى، كان وجهه م�ضمداً وكذلك كتفه، 

ه������م بالنهو�س فاأح�س ب������اأمل يف �ضدره. كيف 

ت�ضعر؟ �ضاألته اإحدى املمر�ضات؟

مل يف ال�ضدر. بع�س الأ

ب�ضبب الر�ضو�س قال������ت له مطمئنة اأما 

اجلراح فهي ب�ضيط������ة، وميكنك اخلروج اإن 

�ضئت.

مل ي�ض������دق ما �ضمع������ه، فخرج ب�رصعة من 

امل�ضت�ضف������ى واأوقف اأول �ضيارة تاك�ضي وطلب 

اأن ياأخذه اإىل مقهى حورية البحر.

حني و�ضل اإىل املكان، كان ال�ضارع خالياً 

آثار الفو�ضى مازالت وا�ضحة، دخل املقهى  وا

أناقة،  فوجده خمتلف������اً قلياًل، اأكر ترتيب������اً وا

اجته ف������وراً نحو النادل وطل������ب منه مقابلة 

ال�ضيدة الت������ي تعمل هنا، نظ������ر اإليه النادل 

نظرة �ض������ك، و�ضاأله عما يريده منها، فاأجابه 

أنه عل������ى موعد معها وه������ي تتوقع قدومه،  ا

ذهب النادل على م�ض�س ثم عاد وب�ضحبته 

فت������اة �ضابة، نظرت اإليه با�ضتغ������راب و�ضاألته 

ماذا يريد منها.

أ�ضاأل عنها اأكرب  أة التي ا اإنها لي�ضت هي، املرا

قلياًل تعرفت عليها م�ضاء البارحة، وتواعدنا 

على اللقاء هنا. اأخربته الفتاة اأن املقهى كان 

مغلقاً م�ضاء اأم�س ب�ضبب التظاهرة.

اأدري، لكنه������ا اأنقذت حيات������ي واأدخلتني 

و�رصبنا ال�ضاي معاً.

تبادل������ت الفت������اة م������ع زميله������ا نظ������رات 

ا�ضتغ������راب. وه������زت كتفيها، ث������م �ضاألته: ما 

ا�ضمها؟ ل اأعرف.

كيف �ضكلها؟ جميلة ج������داً قال ب�رصعة، 

ابت�ضم������ت الفتاة هل ميكن������ك اأن تكون اأكر 
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حتدي������داً؟ فكر قلياًل ثم ق������ال بحما�س: نعم 

اإنها حتب الط������الب والعمال، ولكنها تف�ضل 

دباء. انفج������رت الفتاة �ضاحكة  الكت������اب والأ

وع������اد ال�ضاب اإىل عمله مقهقهاً، بينما وقف 

هو يف و�ضط املقهى م�ضو�ضاً م�ضطرباً، يبحث 

حول������ه عن �ضيء ما. اقرتبت الفتاة وقالت له 

بلط������ف: ان�س اأمرها يا �ضي������دي وابحث عن 

غريها.

فنظر اإليها وابت�ضم ابت�ضامة حزينة وقال 

لها ب�ضوت مبحوح فيه ح�رصة: لن اأجد مثلها 

اإنها مميزة.

�ضاألته الفتاة بلهجة متعاطفة: وما الذي 

مييزها؟

أثر جرح  فاأجابها: و�ضم عل������ى �ضدرها وا

قدمي يف اأعلى ركبتها. 

¥µ
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اأ�ضتاذ علم اجتماع  يف جامعة دم�ضق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

املوقف احل�ضاري

خر الغربي نا العربي والآ بني الأ

❁
د. حممد اجلرب

خر نحن  نا والآ دون �سك جند اأن هن������اك م�سارين تاريخيني متمايزين للأ

والغ������رب فما هي طبيع������ة اللحظة الراهنة التي يلتقي فيه������ا هذان امل�ساران 

خر حتى  نا يف علقتها مع الآ م������ا هو املوقف احل�ساري الذي تعي�ش في������ه الأ

ت�سب������ح »واو« العطف بينهما �سريورة تاريخية ولي�ش جمرد ربط بني جوهرين 

ثابتني.

أق������رب اإىل ال�سجن  �سلع ا ن تعي�������ش يف مثلث مت�س������اوي الأ ن������ا الآ   اإن الأ
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أو اإىل القي������د يف املع�صمني  املثلث الزواي������ا ا

والقدمني. 

تعي�ش حالة م������ن احل�صار يف الزمن بني 

املا�ص������ي واحلا�رض وامل�صتقب������ل. تتحرك يف 

امل������كان ل�صدة احل�صار. وه������ي ثالث معارك 

متزامنة حتى ال تفك حلظًة وتقع يف حلظٍة 

اأخرى وت�صتبدل �صيداً ب�صيد. 

وتختل������ف اللحظات الثالث������ة يف العمق 

أ�صي. فبينما اللحظة  التاريخي واالرتفاع الرا

أك������ر عمقاً  وىل وه������ي ال������راث الق������دمي ا االأ

أو يزيد فاإن  أربع������ة ع�رض قرن������اً ا يف التاري������خ ا

اللحظ������ة الثاني������ة الراث الغرب������ي اأقل منها 

قرنني من الزمان من������ذ �صدمة احلداثة مع 

الغ������رب. واللحظة الثالثة اأقل من اللحظتني 

نها احلا�رض الذي ال يعي�صه اأحد.  وليتني الأ االأ

أو ياأتيه من  أو يت�صلل اإليه ا يتمرد علي������ه علناً ا

وىل اأكر  أو يهاجر منه قطيعة. االأ أ�صفل �رضاً ا ا

ح�صوراً لدى اجلماهري والثانية لدى النخبة. 

نه يدفع  والثالثة لي�ش حا�رضاً يف ذهن اأحد الأ

وىل ن�ش قدمي  على الف������رار والن�صي������ان. االأ

والثانية ن�ش حدي������ث والثالثة واقع اإليهم مل 

يتحول بع������د اإىل ن�ش واملطلوب كتابته. هذا 

هو ح�ص������ار الزمن بني املا�ص������ي وامل�صتقبل 

واحلا�رص ال������ذي مل ت�ضتطع ال������ذات العربية 

ن الفكاك من������ه واإن كانت اخللخلة  حت������ى الآ

قد بداأت منذ فجر النه�ضة العربية احلديثة 

حتى اأدمت املع�ضمني والقدمني. 

ول ال������رتاث الق������دمي الذي  احلاج������ز الأ

حت������ول اإىل خم������زون نف�ضي عن������د اجلماهري 

م������ن خالل الثقافة ال�ضعبي������ة. ن�ضاأ يف ع�رص 

ن يف ع�������رص الهزمية  النت�ض������ار ونح������ن الآ

ن يف ع�رص  يف ع�������رص الفتوحات ونح������ن الآ

أ�ضباب انتكا�ضات  النك�ضارات. ورمبا اأح������د ا

مة املتتالية هو  النه�ضة العربية وهزائ������م الأ

أننا نحارب بالب������دن دون الروح باليد ولي�س  ا

بالعقل بال�ضالح ولي�������س بالثقافة. ول يقوى 

البدن اإل ب�ضالمة الروح. 

وال������روح يف حاجة اإىل اإع������ادة بناء. هم 

رجال ونحن رجال نتعلم منهم ول نقتدي بهم. 

والجتهاد اأ�ضل من اأ�ضول الت�رصيع والتقليد 

ولي�س م�ضدراً من م�ضادر العلم.. اإعادة بناء 

املوروث القدمي طبقاً لظروف الع�رص واإعادة 

الختيار بني البدائل القدمية واإبداع بدائل 

جديدة اإذا �ضعب ال�ضوؤال وعظمت املواجهة. 

ففي الكالم يت������م التحول م������ن العقيدة اإىل 

الث������ورة ويف عل������وم احلكمة »م������ن النقل اإىل 
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بداع« ويف علم اأ�ض������ول الفقه »من الن�س  الإ

اإىل الواقع« ويف عل������وم الت�رصف »من الفناء 

اإىل الفناء« ويف العلوم النقلية »من النقل اإىل 

العقل« اإلخ.. بهذه الطريقة يتم احل�ضول من 

�ضالمية  ول للح�ضارة الإ الع�رص الذهب������ي الأ

اإىل الع�رص الذهبي الثاين بدلً من اأن ت�ضبح 

الذات عبداً للقدمي ت�ضبح �ضيداً له. 

واللحظة الثانية النبهار بالغرب والتبعية 

له واعتباره منطاً اأوح������د للتحديث منوذجاً 

للثقافة العاملية جتربة يحتذى بها ول داعي 

لتك������رار ما جربه الغرب و�������رصورة اخت�ضار 

الزمن واللحاق بالق������رن الع�رصين والقطيعة 

مع املا�ض������ي والقرتان بامل�ضتقب������ل. فيزداد 

تغريب النخبة ويح������دث رد فعل طبيعي يف 

حمافظة اجلماهري دفاعاً عن الهوية. 

ومنذ فجر النه�ض������ة العربية منذ قرنني 

من الزمان والنموذج الليربايل الغربي مازال 

�ضالحي  حالً يف تياراته الفكرية الثالثة: الإ

أ من الدين والعلمي العلماين الذي  الذي يبدا

أ من الطبيعة واملجتمع والليربالية الذي  يبدا

أ من الدولة. البداي������ة خمتلفة والنتيجة  يبدا

واحدة. بل اإن املدار�س الفكرية التي حاولت 

أو  اجلمع بني املوروث والوافد اأخذت املنهج ا

املذه������ب من الوافد واملو�ض������وع من املوروث 

اأي ال������روح من الوافد والب������دن من املوروث 

مث������ل املثالية املعتدلة )الطوي������ل( واجلوانية 

�ضالمية  أم������ني( وال�ضخ�ضاني������ة الإ )عثم������ان ا

)حلباب������ى( واملارك�ضي������ة العربي������ة )العروى( 

ن�ضاني������ة والوجودية )ب������دوى(. وهل لعبة  والإ

أة املزدوج������ة التي بداأت منذ الطهطاوي  املرا

آة  نا يف مرا بريز؟« روؤي������ة الأ يف »تخلي�������س الإ

نا.  آة الأ خر يف مرا خر والآ الآ

وهي ما زالت م�ضتم������رة على الرغم من 

التباع������د بني الواف������د وامل������وروث يف ع�رص 

ال�ضتقطاب الثقايف. وال�ضوؤال هو: هل ميكن 

التحرر كلياً من ه������ذا القيد وحتويل الغرب 

يف وعين������ا الثقايف والعلمي من كونه م�ضدراً 

للعل������م كي ي�ضبح مو�ضوعاً للعلم واأن يق�ضى 

أ�ضطورة الثقافة العاملية واأن تنتهي عقدة  على ا

النق�س لدينا منه وعقدة العظمة فيه علينا 

واأن ن�ض������ف تاريخيته بداي������ة ونهايته تكوينه 

وبنيته ثقافته وعقليت������ه فيما ميكن ت�ضميته 

أ�ضار اإليه ح�ضن حنفي  »علم ال�ضتغراب« كما ا

عندما يتحول الغرب اإىل مو�ضوع ونحن اإىل 

ذات كم������ا حولنا الغ������رب اإىل مو�ضوعنا هو 

ذات يف علم ال�ضت�رصاق واأن ي�ضبح املالحظ 
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نا واملالحظ  مالحظاً وهو الأ

مالحظاً وه������و الغرب تبادلً 

للقوى  دوار ورمبا �رصاعاً  لالأ

م������ن خ������الل عالق������ة الذات 

املعرفة  مبو�ض������وع  العارف������ة 

اإكمالً حلركة التحرر العربي 

على امل�ضتوى احل�ضاري. 

واللحظ������ة الثالث������ة ه������و 

احلا�������رص الواقع الذي نعي�س 

في������ه وكيفية تنظ������ريه تنظرياً 

امل������وروث  واإدراك  مبا�������رصاً 

الق������دمي املخ������زون في������ه من 

اأعم������اق التاري������خ والواف������د الغربي احلديث 

ال������ذي تلق������اه منذ فج������ر النه�ض������ة العربية 

كيف يتفاعالن فيه م������ن اأجل فهمه وتغيريه 

فاحلا�رص هو املمر من املا�ضي اإىل امل�ضتقبل. 

يحط املا�ضي فيه وينطلق امل�ضتقبل منه. وهو 

�ضا�س ال������ذي يبنى عليه القدمي واحلديث  الأ

قالل من  عل������ى حد �ضواء لفك �ضيفرت������ه والإ

موانع تقدمه ودوافع تطوره. 

يتحول الواقع اإىل ن�س جديد واإىل ميدان 

للفعل. كيف ميكن الدخ������ول يف الواقع دون 

أو الهروب منه  ر�������س ا اله������روب منه حتت الأ

أو النخراط فيه  ر�س والتمرد عليه ا خارج الأ

أولوياته وق�ضاياه  ر�س. كيف ت�ضاغ ا ف������وق الأ

حترير املواطن العدال������ة الجتماعية وحدة 

م������ة التنمية امل�ضتقلة الدف������اع عن الهوية  الأ

ر�س  وح�ض������د اجلماه������ري واإبداع فل�ضف������ة الأ

وثقاف������ة التحرر وفقه العدال������ة الجتماعية 

مة وحديث التنمية امل�ضتقلة  واأ�ضول وحدة الأ

وتوحيد الهوية وتو�ضف ثورة اجلماهري. 

بداع ول فرق بني تقليد  مل التقليد دون الإ

ال�ضلفي������ني ونقل العلمانيني اإمنا اخلالف يف 

أم املحدثون،  جهة النقل والتقلي������د القدماء ا

كالهما اأ�ضويل يهرب من احلا�رص وينزع اإىل 
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املا�ض������ي اأو على امل�ضتقب������ل. كالهما يحارب 

بع�ض������ه بع�ضاً كل فريق يعت������رب نف�ضه الفرقة 

م������ام واملهدي املنتظر.  الناجية املخل�س والإ

أو  كالهما يق������ول باحلاكمية حاكمي������ة اهلل ا

يديولوجي������ة ليربالية اأو قومية اأو  حاكمية الأ

مارك�ضي������ة. واملفاتيح ال�ضحرية ل وجود لها. 

واإن وجدت لي�س بيد اأحد. 

اإمنا هو الجته������اد العقالين الذي ميثل 

�رص الوعي التاريخي وحتقيب م�ضاره وحتديد 

اأعماقه مع نقاء ال�ضمري الأخالقي والوعي 

بالعامل املحيط.

¥µ
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باحثة يف الرتاث العربي.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

املدينُة.. حواريُة املكاِن واحَلَوا�س

❁
د. بغداد عبد املنعم 

حني تتعتُق املدُن ت������روُح فيها ال�صنوُن طوالً وعر�صاً ووجهاً فتغدو �صافيًة 

نها ال ترجتل  أبداً.. وكذلك ال تذهُب كلماتُها.. الأ وبعيدة فال تذهب اأ�صواوؤها ا

الكلمات ارجتاالً.. وهي الحقاً مل ترجتْل التكويناِت واملالمح.. مل تكن مت�رسعة 

فعال!! �صماء واالأ أبهم تلفيق االأ كما املت�رسعون.. وال مت�صطحة كاأنا�س دا

حني تتعتُق املدُن ت�صطُع كلماتُها من دمائها فتكتُب ذاتََها يف ديوان التاريخ 

وتنتم������ي اإىل ف�صاء بعيد بعيد ال يرقى اإليه هوؤالء الذين يعربون احلياةَ عبوراً 

ه�صاً..
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مومية   املدينُة يف ظاللها الأ

َف )املدينَة( فاإن توهاً  ن نَُعرِّ
حني نحاول اأ

ال �شَك واقع ما بني املدينة القدمية املرابطة 

واملدينة اجلديدة املتجربة.. ونغرُق يف تركيب 

التعريف ونخطئ اإذ نفتعله افتعاالً.. 

ه��ذه اخلطوات  املدينُة يف  ه��ي  م��ا 

الزمانية اجلديدة؟ 

بالتاأكيد لن يُلقي علينا تعريَفَها اجلديد 

خط������اٌب عامل������ي مهمتُه اإع������ادة ترتيب العامل 

وت�شويته عرب برامج �شمولية وروؤى تعميمية..

ولقد �شئمنا كذلك م������ن التعريفات القادمة 

بح������اث(.. ومن تل������ك التي  أ�شب������اه )االأ م������ن ا

حتم������ل دوماً م�شدرها الغرب������ي وكاأنه قدراً 

أو �شيئ������اً بديهياً ال �ش������يَء �شواه..  مق������دوراً، ا

مٍر  واإذ ن�شطُر ملثل هذا االعرتا�ض فذلك الأ

يتعلق بذات املدين������ة العربية وبذاتنا.. ذلك 

نَّ العم������َق اخلا�ض لهذه املدينة ال يُدَرُك اإال 
أ ا

بعقلي������ة عربية تامة متتلك مراجعها امتالكاً 

قديراً وذلك كيما تعيُد هذه العقليُة ت�شديَر 

جتربتَها املدنية واملعمارية بخامت عربي ولي�ض 

باإجازاِت وتوقيع������اِت واأختاِم )ديوان الغرب( 

أ يتحول اإىل حالة تقليدية  أنه بدا الذي اأعتقد ا

أدائنا الفك������ري والبحثي.. ومنها  وُملَة يف ا

البعد البحثي يف عمارة املدينة العربية..  

أبع������اد عري�ضة لعل  َخَرَج������ْت املدينُة من ا

بعاد  معظمها معروف، خرج������ت من هذه الأ

خروَج الولدة واحلي������اة.. فاملدينُة الطبيعية 

بعاد.. بل  القدمي������ة مل تخ������رْج على ه������ذه الأ

خرجت منها ومتددت منه������ا وفوقها واإليها 

وخاللها.. 

مومي������ة للمدينة..  بع������اد الأ من تل������ك الأ

رواح..  نفا�س والأ بُعُد الطبيعة الزاخ������رة بالأ

�ضجار وال�ضماء  خرجْت املدينُة م������ن املاء والأ

أي�ضاً.. وطفقْت  الزرقاء.. ومن الليل خرجت ا

تت�ضكُل حول ف�ضاءاتها الزراعية ويف خ�ضمها 

اخل�ضب.. 

وىل م������ن الط������ني  أ�ضكالُه������ا الأ َخرج������ْت ا

مبا�������رصة وت�ضكل������ت اأوىل وحداته������ا البنائية 

م������ن مزيج الط������ني والق�س، وكان������ت )القبة( 

كر تداولً بالرغم من  ال�ضكل الت�ضقيف������ي الأ

قرب اإىل  �ضعب تنفيذاً لكن������ه كان الأ أن������ه الأ ا

ن�ضان.. اإن������ُه ال�ضقف ال�ضا�ضع الذي  عيني الإ

على اإنُه �ضقُف  يعلو عينيه مهم������ا رنتا اإىل الأ

م لهذا العن�رص  )القبة ال�ضماوية (.. القبُة الأ

�ضد قدماً.   املعماري الأ

لبُدَّ للمدينة من اأمها القدمية.. لبد لها 

�ضجار وال�ضماء والليل والورود..  من املاء والأ

أبداً خارَج الطبيعة  فلن يكتمل تعريُف املدينة ا
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أداًء حمدوداً ميكانيكياً ل  واإل فل������ن تبقى اإل ا

عالقة له بالروح واحلياة.

لَزمْت املدينُة العربيُة القدميُة الطبيعَة 

أبواُب  أم������ة.. فلم تكن ا مالزم������َة الع�ضق والتوا

املدينة تقُف ب�ضلفه������ا وغرورها وبحجارتها 

وحَدَه������ا، ول باأبعاده������ا الهند�ضية وحَدها، 

ول باإ�رصاره������ا التاريخ������ي وح������َدهُ.. بل كان 

ر�س  ثمة �ضجرة عريقة قادمة من اأعماق الأ

تقف اإىل جانبه������ا.. تقاربُها يف الرتفاع، بل 

تزي������د عليها اأحيان������اً بتمدداته������ا وعناقاتها 

أبواب املدينة املهيبِة  احلنونة امل�ضتمرة لوقفة ا

الدائمة..

كانت ال�ضج������رةُ رفيقًة لباب املدينة.. ومل 

مُر جمرَد وجوٍد اإىل جانب وجود، بل  يكن الأ

تعدى ذل������ك لي�ضكل انفج������اراً ومتاهياً.. بل 

رائحًة ج�ضورًة.. لي�ضت نفاذة مبقدار ما هي 

متمددة ومتماهية يف اله������واء ويف امل�ضهد.. 

فالب������اُب نف�ُضُه م�ضنوع م������ن عنا�رص خ�ضبية 

التاريخي..  باأبعاده������ا وبعمقه������ا  عمالق������ة 

������َح باحلديد ثُبِّتا مع������اً مب�ضامري  خ�ضٌب �ُضفِّ

كبرية جميلة.. تنطل������ق روائُح كل هذه املواد 

الطبيعية: اخل�ضب بروحه ال�ضجرية وتاريخه 

اجل������ذوري.. واحلديد بروح������ه ال�ضل�ضالية 

ر�ضية بعيدة الغور.. الأ

لقد متدد هذا التكويُن املعماري العتيق 

ف������وق الطبيعة.. خ������رج منها وت�ض������كل فيها 

ولعله بقي هكذا ل�رصعيت������ه وكونه ابناً جلياً 

لتكوينات الطبيعة ..

املدينة  م��ر���سرُ  الطبيعة  ت��ع��ل��ي��برُ 

احلديثة 

اإنَّ تطبي������ق قهر و�ضغط عل������ى الطبيعة 

يحوله������ا اإىل )الكتئ������اب(.. ومثلما ل يغدو 

الع�ضف������ور جمياًل يف قف�������س، فاإن تكوينات 

الطبيعة اإن جرى تعليبها ل تبقى جميلًة ول 

ننتظ������ُر منها اأن تغدو م�ضدراً جمالياً مانحاً 

لطاقِة اجَلَمال.. 

م�ضاح������ة كب������رية م������ن م�ضاح������ة املدينة 

م بج�ضارتها  يج������ب اأن متتلكها الطبيع������ُة الأ
 

وتدفقاته������ا ..مبائه������ا ووروده������ا ودواليه������ا 

واأع�ضابها وبحماماتها وفرا�ضاتها ..

من حق كل تكوي������ن معماري اأن تكون له 

طبيعة.. وقد حتقق ذلك بالفعل يف املركزية 

الرئي�ض������ة للمدينة العربي������ة اأي )البيت( ويف 

يف  ودروبه������ا..  و�ضاحاته������ا  املدين������ة  دروب 

التكوين������ات املائية كال�ضب������الن والربك ..يف 

اجلوام������ع وامل�ضاج������د القدمي������ة وحت������ى يف 

�ضكال الدفاعية م������ن التكوينات املعمارية  الأ

حتقق ه������ذا التماهي الطبيع������ي، وكان ذلك 
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ول بديهي،  باعتقادي ا�ضتناداً اإىل اأمرين، الأ

ن�ضانية التفكريية التي  اأي ح�ضور البداهة الإ

أو  أو اإزالتها ا ل يخط������ر ببالها اإبعاد الطبيعة ا

م������ر الثاين وظيفي  تعليبه������ا وحتجيمها. والأ

باعتب������ار الطبيعة م�ض������دراً للغذاء واجلمال 

باآن.

للتكوي������ن  مثلم������ا  ن�ض������ان  لالإ يُت������اُح  كاأن 

أْن يُح�َس بالطبيع������ة اإح�ضا�ضاً تاماً  املعماري ا

اأي بالنظ������ر وال�ضمع واللم�س وال�ضم والتذوق 

ن�ض������ان وللتكوين الذي ي�ضنُعُه  ..احلوا�ُس لالإ

كذلك.. ينقُل اإليه ن�ضبياٌت من احلوا�س لعلها 

نت������اج املبا�رص لكنها قابلة للبث  غري قابلة لالإ

العميق والبعيد . 

العمارةُ ل تر�ضُخ اإل باخل�ضو�ضية.. واإل 

بالنكه������ات والروائ������ح.. واإل بالتقاليد تلك 

التي نحن مطالبون بحذر اأن ننظرها ونرنو 

اإىل جوهره������ا الرتاكمي حتى ل ننكث غزلَنا 

ونغدو فقط اأمام فو�ضى هائمة بال روح..

فعلى اإيقاعاٍت ذاِت خ�ضو�ضية ومرجعية 

انتظَم������ْت )مدينتُنا التاريخي������ة( وتكونت يف 

َرْت تاريخاً طوي������اًل.. وحتى  زمان و�َض������دَّ الأ

أوا�ضط القرن الع�رصي������ن مل تكن هذه املدينُة  ا

ْت اهتزازاً كب������رياً.. كانت املقاهي  قد اهت������زَّ

باأدبائها و�ضعرائها ومتكلميها ما تزاُل طق�ضاً 

عذب������اً وحقيقياً من تقالي������د املدينة.. بينما 

ت�ضط������ُف وتتدافع امل�رصبياُت وال�ضبابيك من 

اأمامها بتعبه������ا الدهري، بل بنب�ضها الوا�ضع 

املنفت������ح على م�ضاح������ات وا�ضعة من الزمن.. 

وه������ي تق������دُم نظرته������ا اإليه������م واإىل احلركة 

�ضال.. وحنَي  ال�ضاج������ة يف ال�ضباح������ات والآ

الليُل يهمي مثل الق�ضائ������د القدمية ت�ضكُب 

اإىل الدروب اأ�ضواَءها اخلجولة لتكون مقطعاً 

من حواريات ) املدينة (.. لي�س حواراً باجتاه 

أم������ر افرتا�ضي وجمازي، فقد  واحد ول هو ا
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ظلَّْت املدينُة العربية القدمية حقيقيًة طاملا 

حققت هذا التوا�ضل بني تكويناتها.. 

واإذن.. كان������ت م������ا تزاُل رائح������ُة القهوة 

وال�ض������اي املُهيَّل ت�ضط������ع يف وجهك وعينيك 

أنَّى توجهَت.. واأخرياً تن�ضحُب اإىل اأنفك ا

ل تكونرُ مدينٌة بدون الورد 

لكل مدينٍة وردتُُها، ولكل مدينة عطُرُها.. 

ولع������ل �ضوَق الرائح������ة وحَدَها م������ازال يعيد 

زائريها اإليها مرًة بعد مرة..كتعويذة غام�ضة 

و�ضاحرة ب������اآن معاً.. ل تك������ون مدينٌة خارج 

ر�ضي  املاء.. ول تكون مدينٌة خارج العطاء الأ

النبيل ب�ضجره واأع�ضاب������ه.. ول تكوُن مدينٌة 

أو  ن�ضان واإل فتتح������ول اإىل متحف ا خ������ارَج الإ

لئ  مغ������ارة ولو ت������واَرْت فيه������ا خزائ������ن الالآ

واجلواهر..!!

ول تكوُن مدينٌة بدون الورد.. بدون وردها 

اخلا�س اخلارج من رائحتها وجذوِتِها.. 

اأحياناً حترتق املدينُة حتى منتهى البيا�س 

فيخرُج يا�ضمينُها.. وبداأب وبب�ضاطة ي�ضتمر 

ببتالته الربيئة وعروقها اخُل�رْص ال�ضعيفة.. 

وبقدرة مرنة والتواءات كثيفة ت�ضتقُر �ضجريةُ 

اليا�ضم������ني، ث������م ت�ضتم������ر بغزوه������ا املحمود 

حج������ار.. وترُكُن  �ضوار.. لالأ للج������دران.. لالأ

ق������رب النواف������ذ القدمية.. كاأنه������ا برائحتها 

أية حرا�ضة!! حتر�ُضها.. وا

الرائحُة تظل������ُل ال������دروَب العميقة التي 

تبدو ملن ه������و بعيد متواري������ًة ب�ضدة يف قلب 

اَعُد  املدينة.. لكنه������ا تنبثُق وتنبع������ُث اإذ يَ�ضَّ

اليا�ضم������نُي رائحًة ولوناً.. طغيان������اً غامراً.. 

وجدوَل خ�ضب ي�ضتمر..

نه يحملها  ما زال هواءُ املدين������ة ُمهماً لأ

ُعها ليحملها  بكثافة ويزرعها ب�ضهولة.. يُ�ضوِّ

بعيداً لتكون يف حواٍر ما مع جهات العامل ..

التكوينات واإحداثياترُ احلوا�س الم�س

يبدو على )ال�ُضباك( تهالٌك وتعٌب.. لكنه 

يف النهاية يهدي اإلينا بقاَءهُ ! وما بقاوؤهُ؟ 

تل������ك اإ�ضكاليُة القدمي واجلديد.. املدينة 

بتعريفه������ا املتج������دد يج������ب اأن تراج������ع ما 

أْن  لُها اإىل )بقاء(.. فيجب ا أو مايَُحوِّ تري������د.. ا

تَُراِج������َع )ق�ضيَة املاء( وحدي������َث ح�ضوره يف 

تفا�ضيلها..

حني كان يتم ت�ضكيل تكوين داخل املدينة 

كان ذلك يتم ب�ضكل تلقائي ا�ضتناداً اإىل لوحِة 

ثِّ������ُل احلوا�َس  احداثي������اٍت مرجعي������ٍة كاأنها مُتَ

اخلم�������س، ويبق������ى للزم������ِن با�ضرتاتيجيات������ه 

املتفاعلة واملتحاورة اأن مينَح حوا�َس اإ�ضافية 

له������ذه الكائنات املعماري������ة، فمن ذا الذي ل 
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يالح������ُظ فتنَة ال������روِح يف املدين������ة ..؟ كاأنها 

حت�ضنُ������َك اإىل منتهاه������ا واإىل منتهاك بينما 

أو بينم������ا ت�ضتغرُق يف حجر  تع������ربُ درباً بها.. ا

لي�������س ب�ضامٍتِ على الطالق من حجارتها.. 

ي�ضتغرُق بك مثلما ت�ضتغرُق به..!!    

ل تكونرُ مدينٌة خارَج ال�صوت 

ل������كل تكوين �ضوٌت يدخ������ل يف منحنيات 

أداًء تام������اً جمالياً.. ولكْن  الهارم������وين يَُكوُن ا

داء  �ض������واٍت موجودة حقاً.. هن������ا �ضوٌت لأ لأ

داءاته.. وهن������ا �ضوت لر�ضوخ  البي������ت.. بل لأ

ب������واب الكبرية العالية، وهن������ا �ضوُت املاء  الأ

بل �ضيمفونيتُُه العتي������دة ترتدد بكثافة نادرة، 

لي�������سَ منه������ا �ضوُت خري������ر امل������اء التقليدي 

فقط، بل هناك �ض������وُت انتثاره من النافورة 

وه�ضي�������سُ ان�ضياب������ه ف������وق ع������روق الع�ضب 

خ�������رص الب�ضاطي..كذل������ك �ض������وُت املطر  الأ

ف������وق املدين������ة وه������و يتهام�������سُ اإذ ي�ضطدم 

أتراهُ �ضوت  وينفتح فوق الِق������َدِم احلجري.. ا

َدى أم رائحة اغتيال ال�ضَّ  املاء فوق املدين������ة ا

)�ضدةُ العط�س( وقد اأطال اجتياحه لل�ضطوح 

والواجهات وروؤو�س املاآذن ؟؟.. وذلك ال�ضوُت 

َع يف نهايات  مَّ �رص حلديث ال�رُصُفات وقد جَتَ الآ

َع جمهوَر كالم وجداوَل  مَّ ف�ضاء املدينة.. جَتَ

كلمات حتم������ل نب�َس خروجها من احلناجر، 

ولكْن يف اأحيان كث������رية حتمُل اأي�ضاً مترَدها 

على تل������ك احلناجر.. ه������ي اأي�ضاً تدخل يف 

ديوان تاريخها اخلا�������س غري الر�ضمي وغري 

نه بعٌد اأمومي  أي�ضاً.. لأ ر ..ديواٍن يبقى ا َطَّ
املُوؤ

لََها منذ الِقدم.     أبعادها.. بُْعٌد �َضكَّ من ا

ل مدينَة خارَج ال�ضوت.. �ضوِت عمارتها 

و�ض������وت نا�ضها.. وما بقيْت املدينُة اإل بذلك 

التنادي م������ا بينهما.. اإح������دى جتليات ذلك 

داخ������ل البيت )اللي������وان( حيث م������ن اإحدى 

كر  وظائف������ه جل�ضة املو�ضيق������ا واملغنيني، والأ

عموم������اً م������ن ذلك جل�ض������َة احل������وار وجل�ضة 

احلديث وجل�ض������ة ال�َضَمر والنجوى.. واإحدى 

التجليات ال�ضوتية له������ذا العن�رص املعماري 

البيت������ي )اللي������وان( �ضماُع الرث������رة الرفيعة 

الدائم������ة لنافورة الربك������ة املركزية.. واإحدى 

ب������واب يف انفتاحها  جتلي������ات ذلك �ضهيُل الأ

وانغالقها وما بني تدرجات ال�ضهيل وحزنه 

أو اإىل  قد يتح������ول )ال�ضهيل( اإىل )�ضلي������ل( ا

)�رصير( فيكون ال�ض������وُت بحجم تاريِخ هذا 

العن�رص املعماري املتحرك.. 

قامو�ٌس طويل من جتليات ال�ضوت.. يف 

�ضاحة املدينة، ل �ض������وُت خريِر املاِء الرتيب 

ول �ض������وُت هم�ضه، بل �ض������وَت ان�ضكاِب املاء 

من ال�ضنابري اإىل حو�س الق�ضطل ينفلُت من 
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بني �ضجيجه امل�ضتمر �ضوُت هديِل حماماِت 

الرمادية  الع�ضاف������ري  و�ضق�ضق������ات  املدين������ة 

ال�ضغرية وهي تَنطُّ باأماٍن مطلق.. 

ل مدينَة خ������ارَج ال�ضوت ولع������لَّ املدينَة 

ول  العربي������ة اأدركت ذل������ك منذ ت�ضكله������ا الأ

ذان(.. ومن  وميالدها الر�ضم������ي.. فكان )الأ

�ضد  ثم كانت املئذنة العن�������رص امل�ضاجدي الأ

ظهوراً وعلواً يف البانوراما القدمية للمدينة 

العربية.. وهي عن�رص من التكوين املعماري 

�ضا�ض������ي في������ه )امل�ضجد( فاملئذن������ُة متتلُك  الأ

�ضوَت املدينة على مدار اليوم بليله ونهاره.. 

بل بفجره وظهره وع�رصه ومغربه وع�ضائه.. 

هذا ال�ضوُت املديني ل ميتلك الهيمنَة فقط، 

بل يعربُ يف معارَج جمالية تروُح من املو�ضيقا 

اإىل منته������ى القب������ة الزرق������اء.. ومن حنجرة 

املوؤذن اإىل �َضَمِع املدينة كلها ..

العبور اإىل احلا�صة الالنهائية!

امل������كاُن التاريخ������ي للمدين������ة ج������زءٌ من 

ح�ضورها وبع�ٌس م������ن �ضماتها وهويتها، هو 

بعادية  الحداثيات املبا�رصة من م�ضاقطها الأ

امل�ضاحي������ة والرتفاعي������ة وم�ضقطها الزماين 

لَْت جمالِت  كذلك.. ه������ذه الحداثي������اُت �َضكَّ

التفاع������ل، وانطلقت منها تعب������ريات خمتلفة 

خاطَب������ْت احلوا�َس وحدثته������ا.. وخالل عدد 

أع������اَدْت املدينُة تن�ضيَق  ل نهائ������ي من املرات ا

تكويناِتها لتجيَد ات�ضالً فائقاً مع احلوا�س.. 

ن�ضانية عامة.. بل حوا�س  لي�س احلوا�������سُ الإ

نا�ضها واأهلها.. ف������ال مدينَة خارج �ضوتهم.. 

ول مدين������َة خارج عطره������م.. ول مدينة اإل 

ثر من  بت�ضكي������الت عيونهم.. ول يبق������ى لالأ

ن�ضان. نكهة اإل نكهة الإ

¥µ
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اأديب وناقد واأ�ضتاذ جامعي �ضوري.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁

ò

املنحى العقالين عند املعري

❁
د. عمر الدقاق

طفول������ة نابهة، وذكاء فطري، وذهن �شاف متيقظ. كل ذلك �شكل البنيان 

�شا�شي ل�شخ�شية اأبي العالء، وولد فيها ف�شوالً علمياً،  ونزوعاً اإىل اكت�شاب 
االأ

املعرف������ة ، ثم حف������زه -وهو ياف������ع- اإىل الرحيل مبكراً ع������ن موطنه، فق�شد 

اإىل حل������ب واأنطاكية والالذقية وطرابل�س، وبعد ح������ن اإىل بغداد. ومثل هذه 

أو املتباعدة يف الزمان  واملكان، ومالقاة العلماء والنبهاء،  الرحالت املتقاربة ا

أتباع  أنا�س من املت�شوفة والزهاد ومن ا والق�شاو�شة والرهبان، والتع������رف اإىل ا

أب������ي العالء، واأغنى جتاربه،  آفاق ا أي�شاً و�ّشع ا �شائ������ر املل������ل والنحل.. كل ذلك ا
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أف������كاره و�إعادة  و�أخ������ذ يجنح ب������ه �إىل بلورة �

�لنظر يف �لكثري من مفاهيمه وت�صور�ته.

و�إىل جان������ب ذلك، بل فوق ذلك، كان من 

أي�ص������اً �أن ترتك عاهة �لعمى لدى  �لطبيعي �

أثر�ً عميق������اً يف تكوينه، وم�صرية  �أبي �لعالء �

أدبه. حياته، ويف معطيات فكره و�

وهك������ذ�، وبعد تخمر وخما�ض يف �أعماق 

نف�ص������ه، �نبثقت لديه رغب������ة عارمة يف تغيري 

جمرى حياته. ف������كان ذلك �النعطاف �حلاد 

يف �إيث������اره �لعزل������ة، ولزومه بيت������ه، و�تخاذه 

�لنباتية مذهباً له يف عي�صه.

أب������ي �لعالء حا�ص������ة )�لب�رص(  كان فق������د �

وعي�صه �لد�ئم يف �لظالم، �أهم �لعو�مل �لتي 

أبعدته عن ع������امل �ملح�صو�ص������ات ومو��صعاته  �

أ�صمى و�أرحب،  �ل�صائدة و�نتقلت به �إىل حياة �

قو�مها �لتب�������رص و�لتاأمل و �لتفكر.. ثم �أدى 

كل ذلك، وال�صيما يف مرحلة �لن�صج �إىل غلبة 

�ملنحى �لعقالين لديه على �لطابع �لوجد�ين 

�أي غلب������ت �صخ�صية �ملفك������ر �ملتفل�صف على 

ديب �ل�صاعر. �صخ�صية �الأ

غري �أن هذه �لثنائية يف تكوين �أبي �لعالء 

ال تبل������غ حد طغي������ان �لعقل عل������ى �لوجد�ن 

فكار على وقدة  بحيث جتور لديه جهامة �الأ

�مل�صاعر وبد� ذلك يف �أبهى مناذج �إبد�عه من 

خ������الل بع�ض ما نظمه مبكر�ً يف عهد �صبابه 

م������ن نحو مرثيتني جميلت������ني داليتني انطوى 

عليهما ديوانه )�ضقط الزند(.

أ�ضمل  أق������وى وا ثم جتل������ى ذلك على نحو ا

يف ديوانه )اللزوميات(. وكان حقاً اأن يقال: 

فيه اإنه �ضاعر الفال�ضفة وفيل�ضوف ال�ضعراء. 

فكار ونفاذ الروؤى  أدبه بعم������ق الأ فقد امتاز ا

دون اأن يلح������ق ذل������ك �ضيماً بالوج������دان اأو 

اإ�ضعاف������اً لل�ضعري������ة. اإن حتقيق هذه املعادلة 

ال�ضعبة بني ما هو عقل������ي وما هو وجداين 

دباء وال�ضعراء اإل من  حد من الأ قلما يتاأتى لأ

فذاذ واأويل املواهب، وهم ندرة  كان������وا من الأ

أبو الطيب  أب������و متام وا بني املبدعني، ومنهم ا

أبو ما�ضي. واخليام وا

ف������كار دب في������ه  أثق������ل بالأ فال�ضع������ر اإذا ا

لق ورمبا كان �ضعر  اجلفاف، وغاب عن������ه الأ

اأبي العتاهية ومن بعده العقاد مثالً جلياً يف 

هذا ال�ضدد.

وم������ن الي�ضري على الباحث تبعاً لذلك اأن 

يج������د يف �ضعر اأبي العالء ونره معر�ضاً غنياً 

ملنحاه العق������الين، وكثري منه ين������درج �ضمن 

غر�������س احلكمة والتاأمالت،  اأو من قبيل ما 

يعرف ب�ضعر الفكرة .

ولكن اإىل اأي مدى ينطوي �ضعر اأبي العالء 

الوجداين على ه������ذا املنحى العقالين؟.. ل 

أو ا�ضتخال�ضه  أو تبينه ا ريب يف اأن ر�ضد ذلك، ا
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يحتاج اإىل تدقيق ونظر خلفائه على القارئ 

املتعجل .

-2-
وتع������د مرثية اأبي العالء الذائعة واملرثية 

أي�ضاً، ومطلعها. خرى الدالية ا الأ

اأح�������ص���ن ب���ال���واج���د م����ن وج����ده 

زن�����ده ال�����ن�����ار يف  ي���ع���ي���د  ����ص���رب 

مث������الً بارزاً على غلب������ة املنهج العقالين 

عل������ى اأدب املع������ري. وغر�س الرث������اء اأرحب 

ف������كار ال�ضاعر ونظرات������ه وفل�ضفته،  جمالً لأ

مث������ل الذي يالئ������م مزاجه  وهو الوع������اء الأ

وطبعه و�ضخ�ضيته .ومو�ضوع املوت والفناء، 

والوجود و العدم، و امل�ضري املحتوم، ينطوي 

على قدر كبرب من من������ازع الفكر، اإىل جانب 

معطيات العاطفة. وكث������رياً ما تنبثق احلكم 

ف������كار والنظرات والتاأم������الت من باطن  والأ

حزان.. وهذا ما نعهده يف  املراث������ي وقلب الأ

أب������ي ذوؤيب واأبي الطيب ثم اأبي العالء،  رثاء ا

ح������زان، وتتخمر  ول�ضيما ح������ني تتطامن الأ

لم، وتقر املنازع.. الآ

غ��ري جم��د يف م��ل��ت��ي واع��ت��ق��ادي 

����ص���ادي ت������رمن  ول  ب������اك  ن������وح 

لقد تبدت لدى اأبي العالء بعد طول نظر 

وتاأمل حقيقة �ضارخ������ة فحواها اأن البتهاج 

ن�ضان ثم احلزن عليه يوم وفاته هما  مبولد الإ

�ضّيان يف نهاية املطاف، وتبعاً لذلك ل طائل 

منهم������ا، واأي فرق بني ال�ض������ادي و الباكي، و 

هل يرد البكاء مفقوداً،  اأو هل يحفظ الغناء 

موجوداً..؟ ال�������رصور يف هذه احلياة عابر، و 

ال�ضتب�ضار باحلدث البهيج ما هو اإل مقدمة 

مر  للح������زن املرير،  واإذا الب�ض������ري يف واقع الأ

مر كذلك؟  بعد حني هو الناعي.. ومادام الأ

فاأي جدوى بعدئ������ذ من احلزن جتاه  القدر 

أبو العالء توؤول  املحتوم. وهكذا كما يق������ول ا

ألي�س هذا  �ضى. ا مظاهر ال�رصور اإىل رنات الأ

كحال هديل احلمائ������م اإذ تتوا�ضج يف نرباته 

ال�ضجية م�ضاعر الفرح وم�ضاعر احلزن .

أبو العالء يف رثاء �ضديقه الفقيه يحاول  وا

النف������اذ اإىل عمق الوجود، والتفكر يف جوهر 

احلياة فيعمد اإىل عقلنة م�ضاعره والت�ضامي 

ر�س عل  بعاطفته، وحينئذ يرتاءى له تراب الأ

جداد، تتمثل  حقيقته، اإنه ركام من رفات الأ

فيه اأرواحهم واإبداعاتهم.. وقوافل املوتى -

كرباء وحق������راء، موؤمنني وملحدين- يتهاوون 

ر�س بعد  يف اللحود، حيث يجمعهم باطن الأ

اأن فرقهم ظاهره������ا. فاللبيب العاقل من ل 

يغ������رت بحياة ماآلها اإىل فن������اء، ويكون م�ضريه 

اإىل ف�ضاد.

أبي  وعل������ى هذا الغ������رار يتوافق تن������اول ا

أبو الطيب قبله من حيث النظر يف  الع������الء وا

أبو الطيب: م�ضري الب�رص، حيث يقول ا
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ومي�صي ب��ع�����ص��ًا  بع�صنا  ي��دف��ن 

وايل الأ ه�����ام  ع���ل���ى  اأواخ������رن������ا 

بي الع������الء، وهي  خ������رى لأ واملرثي������ة الأ

من اأجم������ل �ضعره، ينحو فيه������ا اأي�ضاً منحاه 

ث������ري، حيث ينزاءى له اأن احلزن  العقالين الأ

عل������ى الراحل ما هو اإل �������رصب من العبث، 

وينبغي طرحه و التخل�������س من وطاأته على 

املرء، اإذ املالذ هو ال�ضرب.

أبا العالء يف كل حال يجنح  ووا�ض������ح اأن ا

اإىل جلم العاطفة وعقلنتها، وكاأمنا يعمد اإىل 

أو واأدها كيال ت�ضتبد ب�ضاحبها. كبتها ا

ن�ضان  هذا ال�ضع������ر لي�س رثاء معه������وداً لإ

بعين������ه، بل رثاء للب�رص اأجمعني، حيث تتوارى 

مالمح املرثي، وتغيب �ضفاته و�ضماته، ليحل 

ن�ضان الكلي املجرد. ولي�س يف هذا  حملها الإ

ال�ضعر جزع وتفج������ع، ول بكاء ونحيب، فقد 

توا�ضج فيه وج������دان ال�ضاعر احلزين وعقله 

املتاأمل الر�ضني، وتاآلف كل ذلك يف عبارات 

�ضى اله������ادئ، والنظر املطمئن،  م�رصبل������ة بالأ

وال�ضجن العميق �ضمن �ضبيكة فنية معجبة.

أبو العالء مو�ضوع  ويف اللزوميات يتناول ا

البقاء والفناء على نح������و ق�ضدي وم�ضتقل، 

بعيداً عن معر�س الرث������اء، وذلك من خالل 

ن�ضان من  روؤية اأخرى مبتدعة، يرتاءى لنا الإ

خاللها غريباً ف������وق اأر�ضه ويف داخل ترابها 

حتى بعد اأن يبلى ج�ضده:

فال مي�س فخارًا من الفخر عائد

اإىل عن�رس الفخار للنفع ي�رسب

ل���ع���ل اإن��������اء م���ن���ه ي�����ص��ن��ع م���رة

وي�����رسب اأراد  م���ن  ف��ي��ه  ف���ي���اأك���ل 
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اإنه������ا روؤي������ة ثاقب������ة اإىل م������ا وراء املوت، 

ووثب������ة وا�ضعة يف جواء اخليال، حيث يتبدى 

ن�ض������ان الف������اين م�ضريه املحت������وم، بعد اأن  لالإ

ي������وارى الرتاب. وهناك يف ع������امل الفناء يجد 

نف�ضه حماطاً باأج�ض������اد املوتى وقد انغم�ضت 

رفاته برفاته������م. ولي�س بعجيب بعد ذلك اأن 

ناء الذي منه ناأكل ون�رصب اإمنا  يكون ذلك الإ

ر�س، وهي روؤية  دمي، اأدمي الأ هو من هذا الأ

أي�ض������اً يف مرثيته  أبي الع������الء التي ب�ضطها ا ا

الذائعة، والتي تناوله������ا بعدئذ عمر اخليام 

على نحو بارع يف رباعيته.

وبو�ضعنا اأن ن�ضت�ضف مفهوم احلتمية يف 

فكر اأبي العالء يف مث������ل قوله، ويف معر�س 

أي�ضاً:  الرثاء ا

اأم���������س ال������ذي م�����ّر ع���ل���ى ق��رب��ه 

ر��������س ع���ن رده ي��ع��ج��ز اأه�����ل الأ

-3-
أبو العالء يف  وم������ن الطبيعي اأن ل يحيد ا

ر�ضالة الغف������ران عن منحاه العقالين املعهود 

أ�ضد  أي�ضاً، بل رمب������ا كان ذلك منه ذا طابع ا ا

واأ�رصح، وذلك حني يعمد اإىل اإلبا�س �ضديقه 

أف������كاره وت�ضوراته، وينطقه مبا  ابن القارح ا

يود قوله، دون اأن بج������روؤ على ن�ضبة ما كان 

أو  ذا خطر اإىل نف�ضه، وذلك من قبيل احلذر ا

التقية. فجولة ابن القارح يف رحاب ال�ضماء 

ويف اأرج������اء النعيم واجلحيم تنطوي على ما 

ي�ضبه املحاكمات وما يت�ضل بها من حتقيقات 

أ عادة بال�ضوؤال املعهود،  واعرتافات. وهي تبدا

أن������ه ا�ضتجواب يبادر اإليه حمقق: )مب غفر  وكا

أو: مِل ملْ يغفْر ل������ك؟(. فال�ضوؤال نف�ضه  ل������ك؟، ا

اإمن������ا يت�ضمن الرغب������ة يف معرفة احلقائق، 

حكام،  ثمة �ضعراء �ضاء  والقتناع بعدال������ة الأ

اخلال������ق اأن يجعلهم من اأهل اجلنة، كما �ضاء 

أنه قد  اأن يق������ذف باآخرين اإىل جهن������م. غري ا

بي العالء  �ضح لأ أو بالأ يك������ون لبن الق������ارح، ا

حيان ما هو  آخ������ر يغاي������ر يف بع�������س الأ راأي ا

واقع، فما ه������و املعيار؟ فال�ضوؤال مثاًل: كيف 

غفر اهلل لل�ضاعر عدي بن زيد ومكنه من اأن 

ي�ض������ري على ال�رصاط وي�ضل �ضاملاً اإىل اجلنة، 

وهو ن�������رصاين، ويك������ون اجل������واب ح�ضيفاً 

أو ت�ضامح  ومقنعاً، ويدل على منط������ق �ضليم ا

حمم������ود جدير باأن يقدر جت������اه اأبي العالء: 

يقول عدي: )كنت على دين امل�ضيح، ومن كان 

نبي������اء قبل اأن يبعث حممد، فال  أتباع الأ من ا

أ�������س عليه..( ثم ي�ضيف اإىل ذلك قوله: )اإن  با

�ضنام(. وهذا بال  التبعة على من �ضج������د لالأ

ريب حكم �ضديد معلل.

آخ������ر من اجلنة  وق������د يحدث يف م�ضهد ا

ع�ضى –وهو  اأن يرى ابن الق������ارح ال�ضاعر الأ

جاهل������ي- مرتبعاً يف ركن م������ن اجلنة، وكان 

معروف������اً بحبه للخمرة وجه������ره بو�ضفها يف 

�ضعره.. فكيف ي�ضتقيم ذلك؟.. وهنا يتو�ضح 
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أ�ضع������ار واأجوب������ة مقنعة،  مر م������ن خالل ا الأ

فيتبدى ال�ضبب ويبطل العجب.

أب������و العالء ما  ويف ه������ذا ال�ضدد ل يقر ا

يذه������ب اإليه الدين من مكاف������اأة املوؤمنني يف 

خ������ر باإ�ضباع �ضهواته������م وغرائزهم  اليوم الآ

ومتتعه������م بامللذات اجل�ضدية وفق������اً ملا جاء 

نمَّ  ن�َص���اء، َفَجَعْلَناهرُ نمَّ اإِ َناهرُ ���ا اأَن�َصاأْ نمَّ ية {اإِ يف الآ

اْلَيِم���نِي}،  َح���اِب  �صْ أَ لِّ اأَْتَراب���ًا،  ب���ًا  ررُ عرُ اأَْب���َكارًا، 

ويتهكم على نزلء اجلن������ة وهم يقطفون ما 

يروقه������م يف حدائق احلور م������ن الثمار التي 

تنفرج عن احلور العني. ول يتقبل عقل اأبي 

الع������الء اأن يلبي اخلالق دع������اء نزيل اجلنة 

اأن تكون اأرداف حليلت������ه ممتلئة، كما يتهكم 

عل������ى اإعطائه من ذلك اأكر مما ينبغي حني 

�ضارعت اأردافها املكتنزة كثبان عالج، وذلك 

خالفاً ملقايي�������س اجلمال املعه������ود، والذوق 

ال�ضليم ال�ضائد.

أبو العالء اإىل تناول  ومرة بعد مرة يعمد ا

بع�������س املقد�ضات فينتقد تعدد ال�رصائع التي 

�ضعاد الب�رص، فاإذا هي  أنها وجدت لإ يفرت�س ا

�ضبب �ضقائهم:

اإح��ن��ًا بيننا  األ��ق��ت  ال�����رسائ��ع  اإن 

واأودع����ت����ن����ا اأف����ان����ني ال����ع����داوات

كل ذلك ي�ضري اإىل ما ق�ضد اإليه فكر اأبي 

العالء يف مواجهة ق�ضي������ة املنقول واملعقول 

أك������رب الق�ضايا عل������ى �ضعيد  الت������ي تعد من ا

املوا�ضعات الدينية.

أبو العالء، على  أثارها ا فكار التي ا هذه الأ

خطره������ا واأهميتها، مل تكن فيما يبدو كل ما 

يدور يف ذهنه املوار جتاه العديد من الق�ضايا 

واملع�ضالت من مثل مفاهيم الق�ضاء والقدر، 

والختيار واجلرب، والعقل والنقل، ..والبقاء 

والفناء. اإن������ه يدرك املدى الذي لي�س بو�ضعه 

آرائه كلها على  جتاوزه، ويعي خطورة اإعالن ا

، فيجنح اإىل احلذر، ويوؤثر ال�ضمت. ويف  املالأ

ذلك يقول:

�رسائرًا؟ تعلمون  هل  زمني،  بني 

ع��ل��م��ت، ول��ك��ن��ي ب��ه��ا غ���ري ب��ائ��ح

أي�ضاً: وهو يلمح اإىل مثل ذلك يف قوله ا

�صوتي رف��ع��ت  امل��ح��ال  ق��ل��ت  اإذا 

هم�صي ط��ال  احلقيقة  قلت  واإن 

-4-
وظاهرة الثنائي������ة يف الفكر واحلياة من 

أبا العالء، وجتلت  اأهم املح������اور التي �ضغلت ا

بقوة يف منظومه ومنثوره وقد �ضادت الكثري 

ديان والفل�ضفات منذ القدم،  من العقائد والأ

دباء  وكان������ت له������ا اأ�ض������داء وا�ضعة عن������د الأ

واملفكري������ن يف ال�������رصق والغ������رب. ومن هذا 

القبي������ل ب�ضدد التجاذب بني العقل والغريزة 

قول اأبي العالء:

ن���ه���اين ع��ق��ل��ي ع���ن اأم�����ور ك��ث��رية

جاذبي بالغريزة  اإليها  وطبعي 



املنحى العقالين عند املعري

الث��اين  2762009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

وقوله يف ثنائية الهدم والبناء:

كل بي������ت للهدم ما تبتني الورقاء وال�ضيد 

الرفيع العماد

ويف ثنائية القول والعمل:

�صبحًا ال�����ص��ه��ب��اء  فيكم  ي��ح��رم 

وي�������رسب���ه���ا ع���ل���ى ع���م���د م�����ص��اء

ويف ثنائية احلزن وال�رصور:

اإن حزنًا يف �صاعة املوت اأ�صعاف �رسور يف �صاعة امليالد

أو ثنائية الناعي والب�ضري: ا

و�صبيه �صوت النعي اإذا قي�س ب�صوت الب�صري يف كل ناد

أو ثنائية البكاء والغناء: ا

اأبكت تلكم احلمامة اأن غنت على فرع غ�صنها املياد

ومثل البقاء والفناء يف قوله:

خ��ل��ق ال���ن���ا����س ل��ل��ب��ق��اء ف�����ص��ّل��ت

اأم���������ة ي���ح�������ص���ب���ون���ه���ا ل���ل���ن���ف���اد

والوجد وال�ضرب يف قوله:

ق�س، وفرقان ين�س وتوراة واإجنيل دين وكفر، واأنباء ترُ

واملوت واحلياة:

�صجعة املوت رقدة ي�صرتيح اجل�صم منها، والعي�س 

مثل ال�صهاد

والهدى وال�ضالل:

له واختلف النا�س، فداع اإىل  ب������ان اأمر الإ

�ضالل وهادي

أ�ضود وحمري: أو ا و�ضباع وحمر، ا

فرائ�صها ع��ن��ت  اإذا  ال�����ص��ب��اع  ه��م 

��ول��ت حمرا حرُ دع���وت ل��ري  واإن 

وال�ضحك والبكاء:

�صحكنا وكان ال�صحك مّنا �صفاهة

يبكوا اأن  ال��ربي��ة  ل�����ص��ك��ان  وح���ق 

واخلري وال�رص:

اإث�������������ران م������ن خ������ري و���������رس ل��ن��ا

وي����ل����ح����ق ال�����ت�����رثي�����ب اأث������ران������ا

ومث������ل ذل������ك ثنائي������ات كث������رية وردت يف 

ال�ضقط واللزوميات، مثل: نوح الباكي وترن 

ال�ض������ادي، وال�ضيف والغمد، وم�ضوح الرهبان 

وبرود املل������وك، والرقاد وال�ضه������اد، واليقني 

والظن..

بي العالء  وعلى هذا الغرار كان يطيب لأ

الع������زف على هذين الوتري������ن، ويحر�س من 

خ������الل تلك الثنائيات على ب������ث ما �ضاء من 

أف������كاره القامتة من منطلق ت�ضاوؤمه املعهود.  ا

ولك������ن هذا املنح������ى العقالين ال������ذي يكون 

منهج������اً يف تفكريه، وعمدة يف روؤاه، قاده اإىل 

حكام الباتة،  أو الأ ما يق������ارب الفرز ال�ضارم ا

وذلك يف مثل قوله:

ر����س، ذو عقل بال اأه��ل الأ اثنان 

آخ������ر دّي�����ن ل ع��ق��ل له دي�����ن، وا

وبو�ضعنا الق������ول يف �ضوء ما تقدم، ومن 

يراد اأمثاله  خالل كثري مما ل يت�ضع املجال لإ

بي العالء يف هذا ال�ضدد، اإن الثنائية تعد  لأ

من اأهم مرتكزات الفكر العالئي. ولي�س من 

أبا العالء امل�ضبع بثقافات ع�رصه  امل�ضتبعد اأن ا
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كان مطلع������اً بطبيعة احلال على الزراد�ضتية 

وملما بكتابها املقد�س )زن������دا اأفي�ضتا(، واأن 

أي�ضاً عل������ى عقيدة )ماين(  يكون ق������د اطلع ا

قرب اإىل بالد  وتعاليمه. فبالد فار�س هي الأ

ل�ضق  الع������رب، كما اأن ثقافة الفر�س كانت الأ

بثقافة العرب. وما يوؤيد ذلك ذكر اأبي العالء 

للمانوي������ة يف �ضعره، وانتق������اده لها يف اإحدى 

)1(
لزومياته بقوله: »واملانوية تكذب«..

وزراد�ضت وم������اين كالهما يقيم عقيدته 

�ضا�������س الثنائي،  وروؤيته للك������ون على هذا الأ

وفح������واه اأن العامل حمك������وم باإلهني اثنني هما 

اإل������ه اخلري واإله ال�������رص.. ول يغيب عن البال 

يف الوقت نف�ض������ه اأن للثنائية حيزاً يف الفكر 

ر�س،  �ضالمي، م������ن مثل ال�ضم������اوات والأ الإ

خرة، واجلنة والنار. والدنيا والآ

-5-
جمال كان العقل املح�س مرتكز اأبي  وبالإ

الع������الء يف روؤاه للكون والع������امل، ويف نظراته 

ن�ضان واحلياة. وقد اأدرك بفهم �ضليم  اإىل الإ

ارتباط العلة باملعلول حني اعتمد ال�ضتدلل 

العقلي و�ضيلة لتف�ض������ري حركة الكون، بتدبري 

عظم اإذ يقول: من اخلالق الأ

ف��������ل��������ك ي������������������دور ب����ح����ك����م����ة

ول��������������ه ب�����������ال ري��������������ب م������دي������ر

أبو العالء راي������ة العقل واأحله  لقد رف������ع ا

منزل������ة القدا�ض������ة بل الع�ضم������ة: فقال مبلء 

فمه:

كذب الظن، ل اإمام �صوى العقل م�صريًا يف 

�صبحه وامل�صاء

وقال:

بعقل خ�ص�صت  اإن  ال��غ��ر  اأي��ه��ا 

ف����ا�����ص����األ����ن����ه، ف���ك���ل ع���ق���ل ن��ب��ي

وكان ي������ردد هذه املقول������ة كلما وجد اإىل 

ذلك �ضبيال:

كذبهم ت�صديق  العقل يف  نكّذب 

وتكذيب بت�صديق  اأوىل  والعقل 

عل������ى اأن الوث������وق البالغ باقت������دار العقل 

أبا العالء اإىل ال�ضداد يف  ونفاذه، واإن اأو�ضل ا

أن������ه مل ي�ضتطع اإعالء هذا  أك������ر مقولته، اإل ا ا

العق������ل اإىل مرتبة اليق������ني. فهو يقول بعبارة 

تنطوي على قدر من اخليبة:

طلبت يقينًا –يا جهينة- عنهم

فلم تخربيني –يا جهني- �صوى الظن

أن������ه يت�ضاءل عن مدى �ضواب ما ذكره  وكا

�ض������الف يف مثلهم ال�ضائ������ر )وعند جهينة  الأ

اخلرب اليقني..(

بي العالء تاأكيد لتزعزع  ويف قول اآخر لأ

ثقته بالعقل، بعد اأن تبني له يف نهاية املطاف 

طالق: أنه )ل يقني( على الإ ا

اأم�����ا ال��ي��ق��ني ف���ال ي��ق��ني واإمن����ا

اأق�صى اجتهادي اأن اأظن واأحد�صا
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وهذان الق������ولن املتماث������الن ي�ضرتعيان 

النظ������ر وي�ضعان امل������رء يف حرية. فعلى حني 

بي العالء اأن �رصح بثقة واطمئنان اأن  �ضبق لأ

ن ليقر  باأن  الظن مكّذب وخمّيب، يع������ود الآ

اأق�ضى اجتهاده هو الظن واحلد�س.

أبا الع������الء ت�ضدى  وجمم������ل الق������ول اإنَّ ا

 ،
ٍ
ملواجه������ة ق�ضاي������ا كبار ومع�ض������الٍت ج�ضام

أة. وكان يداأب يف �ضعيه  بجدارة وعزمية وجرا

املخل�س اإىل معرفة كن������ه الكون ويتطلع اإىل 

أ�������رصار احلي������اة، وا�ضت�ضفاف ما وراء  اإدراك ا

احل�س وما بعد املوت.

كما واج������ه مع�ضلة التوفي������ق بني العقل 

ميان الفطري الذي  والنقل، واملالءمة بني الإ

ت�رّصبه يف حداثت������ه وبني التفكري احلر الذي 

ارت�ض������اه يف كهولته. ولكن������ه جتاه ذلك كله مل 

يتمكن من حتقيق اأهدافه املعرفية وتطلعاته 

الفكري������ة اإىل امل������دى املن�ض������ود. ومل يكن هذا 

لتق�ض������ري يف م�ضعاه اأو ق�ض������ور يف ذهنه، بل 

لع�رص فيما �ضمر اإليه، واإع�ضال فيما ت�ضدى 

له.

أبو الع������الء جاه������داً اإىل اأن  لق������د طمح ا

ي������رى بعقله ما ل يُرى، فا�ضطدم ب�رص الكون 

ولغز احلياة وامل������وت. واإذ ذاك خاب �ضعيه، 

وتطامن������ت نف�ض������ه، ثم ارتد حائ������راً يتخبط 

مي������ان ويتاأرجح ب������ني ال�ضك  ب������ني الكفر والإ

واليقني.

أبا العالء قد خا�س  وم������ا من ريب يف اأن ا

غمار مغامرة عقلية زاخرة، فجال يف رحابها 

واجتهد، كما جنح واأخفق. ويكفيه ف�ضاًل يف 

أنه ا�ضتطاع مبوهبت������ه املبدعة اأن  كل ح������ال ا

يطوع ال�ضعر للفكر.

ــم ازدهرت يف بالد فار�ص اإبان القرنني ال�صابع فال�صاد�ص قبل امليالد. وانت�صرت املانوية هناك يف  ــرت الزراد�صتية ث ظه  -1

القرن الثالث امليالدي، اأي بعد ذلك بنحو األف عام.

الهوام�ش:

¥µ
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باحث من �ضورية.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁

ò

عاقة طفال من الإ وقاية الأ

ولية اجلميع م�س�ؤ

❁
اأحمد ح�سن اخلمي�سي

������دُّ من قدر�تهم و�إمكاناتهم، حتلُّ  طفال، وحتحُ
عاق������ة �لتي حتدحُث للأ �إن �لإ

�صابات. أو �إ�صابة من �لإ مر��ض �
بكيانهم نتيجة مر�ض من �لأ

أكبادنا وعماد م�صتقبلنا من �أخطار  أردن������ا �أن نقي �أطفالنا �لذين هم � و�إذ� �

ذى �إليهم، 
�صباب و�لعو�مل �لتي تو�صل �لأ عاقة، فما علينا �إل �أن نبع������د �لأ �لإ

ونحميهم من كل ما يعيقهم.

ه������ذه �حلماية هي ما يطلق علي������ه �لوقاية، ولهذه �لوقاي������ة �أهمية كبرية 
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ن�سان، فه������ي كما ورد يف احلكم  يف حي������اة الإ

مث������ال )الوقاية خري من العالج( و)درهم  والأ

وقاية خري من قنطار عالج(.

فبالوقاي������ة ن�ستطيع اأن نبعد عن اأطفالنا 

�ساب������ات وبتكلفة  مرا�ض والإ الكثري م������ن الأ

اأقل مما يتطلبه العالج، كما اأن نفع الوقاية 

يعم اجلميع، بينما العالج نفعه يعم ال�سخ�ض 

امل�ساب.

همية الوقاية يف حياتنا وحياة اأطفالنا  ولأ

�سنع������رِّف بها، ونتناول املنه������ج الذي تتم فيه 

هداف املرجوة منها. كي حتقق الأ

ما هي الوقاية؟

الوقاية يف اللغة: تعني احلماية وال�سيانة 

ذى، اأما عند اأهل الطب فاإن الوقاية:  عن الأ

تعني جملة من الو�سائل التي تهدف حلماية 

.
)1(
الفرد واملجتمع من غائلة املر�ض

ج������راءات الطبية  ويق�ص���د بالوقاي���ة: الإ

والنف�سي������ة والجتماعي������ة والرتبوية وغريها 

أو  والت������ي ته������دف اإىل منع ح������دوث امل�سكلة ا

ثار املرتتبة عليها. التقليل من الآ

ويعرف بوك������ر BOWKER الوقاية باأنها: 

أية جه������ود اأو ممار�سات علمية تُبذل بهدف  ا

أو التقليل م������ن فر�ض وقوع  أو من������ع ا جتنب ا

امل�ض������كالت املتنب������اأ به������ا، �ض������واء كانت هذه 

أو اجتماعية  أو نف�ضي������ة ا امل�ض������كالت ج�ضمية ا

فراد  خ�س � الأ أو ثقافي������ة التي يواجهها � بالأ ا

اأو اجلماع������ات املعر�ض������ة للمخاطر اأكر من 

طفال � املراهقون � الن�ضاء �  غريهم مث������ل )الأ

احلوامل � امل�ضنون..(.

وتعن������ي الوقاية: احلف������اظ على مناطق 

الق������وة احلالية ل������دى هذه الفئ������ات وغريها 

من ق������درات وم�ضتويات، مب������ا يقوي القدرة 

ن�ضانية لديهم. الإ

�ضا�������س، فاإن الوقاية حتول  وعلى هذا الأ

، وهذا ل 
)2(

دون حدوث م�ضاكل يف امل�ضتقبل

يتاأتى اإل من خالل تهيئة النا�س وا�ضتعدادهم 

للتغلب على امل�ضاكل املتوقعة.

)هذا وت�ضري اإحدى وثائق منظمة ال�ضحة 

العاملية اإىل اأن ما ل يقل عن 50% من حالت 

�ضابة بالعج������ز، ميكن تاليف  أو الإ عاق������ة ا الإ

ج������راءات الوقائية  حدوثه������ا اإذا توف������رت الإ

.
)3(

املنا�ضبة(

اإن حتقي������ق الوقاية الناجع������ة لكثري من 

عاق������ات، يتطلب اتخاذ ع������دة اإجراءات،  الإ

وال�ضري �ضمن منهج مدرو�س ومالئم.
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فكيف تتم الوقاية؟

أ�ضباب وراثية  عاق������ة حتدث نتيجة ا اإن الإ

�ضباب يف  أ�ضباب مكت�ضب������ة، وتكمن هذه الأ وا

أو تت�ضل������ل اإىل ج�ضم الطفل عن  م ا ج�ض������م الأ

أو تداه������م ال�ضليم يف �ضاحة  طري������ق املر�س، ا

أو ا�ضطدام اأو  من �ضاح������ات احلياة ك�ضقوط ا

ما �ضابه ذلك من احلوادث املفاجئة.

أو  عاقة للجنني يف رحم اأمه ا وحت������دث الإ

�������رصة داخل املنزل اأو يف املدر�ضة اأو يف  يف الأ

ميادين احلياة الوا�ضعة، وقد حتدث باأمرا�س 

أو ب�ضبب  أو كوارث مدمرة ا جائح������ة اأو زلزل ا

حروب طاحنة يقوم بها الكبار، ويدفع ثمنها 

ال�ضغار والن�ضاء وامل�ضنون اأكر من غريهم.

عاقة  فكي���ف نق���ي اأطفالنا م���ن الإ

التي �صببها وراثي؟

عاق������ة قد يكون �ضببها وراثي � كما  اإن الإ

قدمنا � تنتق������ل من جيل اإىل جيل عن طريق 

�رص  اجلين������ات، كما هو موج������ود يف بع�س الأ

كمر�ضى الهيموفيليا )التخلف العقلي( فاإذا 

م������ا تزوج ال�ضخ�س من اأقاربه، انتقل املر�س 

.
)4(

اإىل بع�س اأولده

مرا�س والعلل  ولك������ي نتجنب انتق������ال الأ

عاقات الت������ي تنتقل بالوراثة، يُنْ�َضُح باأل  والإ

قارب م������ن بع�ضه������م، ل�ضيما اإذا  يت������زوج الأ

أبنائها. ُعرفت العائلة بعلل تنتقل يف ا

وعن������د الزواج م������ن القريب������ات يجب اأن 

جُت������رى الفحو�ضات الطبية الالزمة لكل من 

اخلاطب واملخطوبة للتاأكد من خلوهما من 

مرا�س الوراثية. الأ

عاقة وراثي������ة، بل قد  وق������د ل تك������ون الإ

م  تكون ب�ضبب عوام������ل مر�ضية تنتقل من الأ

أثناء احلمل. اإىل اجلنني ا

م وت�ضبب  مرا�س التي ت�ضيب الأ ومن الأ

أو الزهري  عاق������ة مر�س احل�ضبة ا للطفل الإ

نفلون������زا ال�ضدي������دة، ولكي نقي الطفل  أو الأ ا

من التاأثريات القوية على اجلنني، نُ�ضارع اإىل 

م عالج������اً ي�ضفيها مما هي فيه،  معاجلة الأ

عاق������ة التي ميكن اأن  لنحم������ي الطفل من الإ

ت�ضيبه.

م عر�س نف�ضها على  كما يتوجب على الأ

الطبي������ب املخت�������س اأو على العي������ادات التي 

اأقيم������ت يف قطرنا ملتابع������ة تطور اجلنني يف 

رح������م اأمه حلمايته من كل �رصر ياأتيه ب�ضبب 

أو �ضوء تغذيتها. مر�س اأمه ا

م يف هذا املج������ال األَّ جُتهد  وتُن�ض������ح الأ

عم������ال امل�ضني������ة، وتبتع������د عن  نف�ضه������ا بالأ
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وامل�رصوبات  و)الرنجيل������ة(  التدخني 

الكحولية.

عاقة  وق������د ي�ضاب اجلن������ني بالإ

نتيجة �ضدمة اأو �رصبة قد تتعر�س 

م، من اأج������ل ذلك يُطلب من  لها الأ

ه  م اأن تبتع������د ع������ن كل م������ا يُوجَّ الأ

اإىل ج�ضمه������ا من �رصبات و�ضدمات 

مفاجئ������ة اأو غري مفاجئ������ة، وتُن�ضح 

أي�ض������اً � األ تتعر�������س لل�ضموم  مُّ � ا
الأ

أو  ألَّ تتناول عقاقري ا �ضعاعات، وا والإ

اأدوية اإل با�ضت�ضارة الطبيب.

غذية  اأن تتن������اول الأ م  وعلى الأ

املفي������دة واملنا�ضبة مدة احلمل، واأن 

تراقب احلمل من������ذ البداية وحتى 

أثناء الولدة  الولدة، وجتنب طفلها ا

كل م������ا يلح������ق به ال�������رصر الذي ي������وؤدي اإىل 

اإعاق������ة مثل )حدوث ال������ولدة قبل موعدها، 

أو اإ�ضابة  وقد ي������وؤدي هذا اإىل نزيف يف املخ ا

أو اختناق  أثناء ال������ولدة، ا أ�س ا اجلنني يف الرا

أثناء ال������ولدة املتعرة مما يوؤدي اإىل  اجلنني ا

.
)5(

فقدان الب�رص(

مور الطارئة  وتفادياً للكثري م������ن هذه الأ

والتي ت������وؤذي املولود يحبذ اأن جترى الولدة 

بامل�ضت�ضفى.

وللحفاظ على حياة �ضحية �ضليمة للطفل 

عاقات،  مرا�س والإ بعد ولدته، خالية من الأ

جراءات التالية: نقوم بالإ

1� نر�ضع������ه ر�ضاعة طبيعي������ة من اأمه اإن 

ا�ضتطعنا.

2� نق������دم له الغ������ذاء النظي������ف واملالئم 

لعمره.

3� نقوم بتلقيح������ه اللقاحات املنا�ضبة يف 

اأوقاتها، كلقاح ال�ضلل واحل�ضبة واجلدري.

4� نعر�ض������ه على الطبي������ب ب�ضكل دوري، 
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أو  أو اأ�ضي������ب بحادث ا وكلما تعر�������س ملر�س ا

ظه������رت علي������ه عالمات وتغ������ريات مر�ضية، 

مرا�س  وىل يتاأثر بالأ فالطف������ل يف مرحلته الأ

اإذا ما هاجمته، َوِبَعْر�ِس الطفل على الطبيب 

ي  ب�ضكل دوري ميكننا من الكت�ضاف املبكر لأ

ق�ض������ور اأو خلل، �ض������واء كان خمياً اأو ب�رصياً، 

وبالتايل ن�ضارع اإىل عالجه واإيقاف تطوره.

5� اتب������اع تعليم������ات الطبي������ب اإذا مر�س 

الطفل واإعطائه الدواء املنا�ضب بانتظام.

6� نبعد عن الطفل كل ما يوؤذيه من اأدوات 

واأجهزة يف املنزل، ونحول بينه وبني الو�ضول 

جهزة  يذائها كاملدافئ والأ أو التعر�س لإ اإليها ا

الكهربائي������ة وغريه������ا، واأن نراقب حتركاته، 

وىل، واأن  ل�ضيما عند زحف������ه اأو خطواته الأ

�رصب������ة التي ت�رصه،  دوي������ة والأ نبع������د عنه الأ

ونبعد عن������ه اأي�ضاً كل ما ميك������ن اأن يتناوله 

ذى، واألَّ ندعه  عن طري������ق فمه ويلحق به الأ

يلعب ب������اأدوات زجاجية اإذا ما ك�رصت توؤذيه. 

واإذا كان الواجب يدعونا لوقاية اأطفالنا من 

عاقة، كذلك من الواجب اأن نوقف تفاقم  الإ

عاق������ة باتخاذ اإجراءات حت������د من ازدياد  الإ

عاقة  خطرها، كاأن نح������ول بني اأن تتحول الإ

عاقة  اجلزئي������ة اإىل اإعاقة كلي������ة اأو مننع الإ

الفردية اأن تتحول اإىل اإعاقة جماعية.

طف������ال مب�ضاهدة اأفالم  ألَّ ن�ضمح لالأ 7� ا

وم�ضل�ض������الت الرع������ب واجلرمي������ة حت������ى ل 

ذى. يقلدوها فيتعر�ضوا لالأ

�������رصة بتعلي������م اأطفاله������ا  8� اأن تق������وم الأ

عاقة.  ال�ضلوكيات الوقائية للوقاية من الإ

عاقة  طف������ال من الإ واإذا كان������ت وقاية الأ

وىل، فاإن على املدر�ضة  �������رصة الأ م�ضوؤولية الأ

طفال  واملجتم������ع م�ضوؤولي������ة اأي�ضاً جت������اه الأ

عاقة اأو تطورها.  حلمايتهم من الإ

فكي���ف تق���ي املدر�ص���ة التالميذ من 

عاقة؟ الإ

اإن واجب������ات املدر�ض������ة الرتبوية احلفاظ 

مرا�س،  طفال و�ضالمتهم من الأ على �ضحة الأ

واإبعاد اخلطر عنهم وخا�ضة وهم يف رحابها 

أثن������اء ال������دوام املدر�ضي، وه������ذه الواجبات  ا

الوقائية تتجلى يف:

1� الطالع على البطاقة ال�ضحية للطفل 

وراق التي تقدم عند التحاق  املرفقة م������ع الأ

الطف������ل باملدر�ضة ملعرفة �ضحت������ه اجل�ضمية 

مرا�س  واللقاحات التي اأخذه������ا ومعرفة الأ

�س لها قبل املدر�ضة. والعلل التي تعرَّ
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طفال اللقاح������ات املكملة  2� اإعط������اء الأ

للقاحات التي اأعطي������ت اإليهم قبل املدر�ضة، 

وت�ضجيل ذلك ببطاقة التلميذ ال�ضحية.

وهذا م������ا يتم يف القطر العربي ال�ضوري 

خرى. كما  قطار العربي������ة الأ ويف معظ������م الأ

يتم ب�ض������كل دوري ك�ضف طبي على التالميذ 

ذن. وخا�ضة للعني ولالأ

3� اإحالة الطفل اإىل امل�ضتو�ضف املدر�ضي 

أو امل�ضايف املتخ�ض�ض������ة اإذا ما ظهرت عليه  ا

أية عالئم مر�������س معٍد اأو خطري، قد ي�ضبب  ا

له اإعاقة يف امل�ضتقبل.

أولي������ة للطفل اإذا  4� اإج������راء اإ�ضعاف������ات ا

اأ�ضي������ب يف املدر�ضة ونقله �رصيعاً اإىل امل�ضفى 

اإذا كانت اإ�ضابته ت�ضتدعي ذلك.

عاق������ة كاأن يالحظ  5� ك�ض������ف بدايات الإ

أو ال�ضمع عند الطفل.  املعلم �ضعف النظ������ر ا

فت�ضارع املدر�ضة اإىل التعاون مع اأهله لعالجها 

اأو احلد من تفاقمها.

6� احلفاظ عل������ى النظ������ام يف املدر�ضة، 

ل�ضيم������ا عند ال�ضب������اح وعن������د الن�رصاف، 

فالفو�ضى قد ت�ضبب ح������وادث قد توؤدي اإىل 

اإ�ضابات.

طفال وهم يلعبون يف ح�ض�س  7� مراقبة الأ

أثناء الفر�س، فكم من احلوادث  الريا�ض������ة وا

التي تقع يف املدار�س توؤدي اإىل اإعاقات لبع�س 

التالميذ.

8� ن�رص الوعي ال�ضح������ي لدى التالميذ، 

�ضباب الت������ي تن�ضاأ منها  واطالعه������م على الأ

عاق������ة يف املدر�ضة والبي������ت وال�ضارع كي  الإ

غذي������ة والعادات  يتجنبوه������ا، وتعريفهم بالأ

ال�ضحية التي تك�ضبهم قوة وعافية، وتبعدهم 

عاقات الت������ي ت�ضعفهم  مرا�������س والإ ع������ن الأ

وحتدث لهم اخللل والق�ضور يف حياتهم.

عاقة  هذا دور املدر�ضة يف الوقاية من الإ

طفال منها، فما  أو منع وقوعه������ا وحماية الأ ا

هو دور الهيئات واملوؤ�ض�ضات يف هذا املجال.

دور املوؤ�ص�ص���ات والهيئات يف الوقاية 

عاقة: من الإ

قد اأقيمت يف دول العامل والدول العربية 

طفال  هيئات ومراك������ز وموؤ�ض�ضات لوقاية الأ

عاقة، فم������ا هي ه������ذه املراكز؟ وما  م������ن الإ

عاقة؟. دورها يف احلد من حدوث الإ

مومة والطفولة، تلك   1� مراكز رعاية الأ

م والطفل  أ التي توف������ر الرعاية الالزمة ل����

الر�ضيع، مما يجنبه������ا وطفلها اأي م�ضكالت 

�ضحية قد توؤدي اإىل اإعاقة.



عاقة طفال من الإ وقاية الأ

285 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

ع������الم التي دخلت كل بيت،  2� و�ضائل الإ

والت������ي تق������دم برامج تبنيِّ لل�ضغ������ار والكبار 

عاق������ة، وهذا ما تفعله  ط������رق الوقاية من الإ

أو  طفال، ا بع�������س الف�ضائي������ات املوجه������ة لالأ

واحلفاظ  بال�ضحة  املتخ�ض�ضة  الف�ضائيات 

عليها كما تقوم بع�س الهيئات التابعة لوزارة 

ال�ضحة بطبع ون�رص كتب ون�رصات مب�ضطة يف 

�رص واملدار�س  الطب الوقائي، وتوزيعها على الأ

أنه������ا ت�ضع خططاً  واملراك������ز ال�ضحي������ة كما ا

م�ضتقبلية للوقاية، فالتخطيط الوقائي بات 

هاج�ضاً لكل دول العامل.

3� مراكز الوح������دات ال�ضحية املدر�ضية 

وتدعيمها، لتوفر الرعاية ال�ضحية للتالميذ 

ب�ض������كل اأف�ض������ل، وتبع������د عنهم �ضب������ح العلل 

عاقة. والإ

4� مراكز البيئة الت������ي تقوم على نظافة 

ن  خرى، لأ البيئ������ة بالتعاون مع اجله������ات الأ

تلوث البيئة ي�ضي������ب اأفراد املجتمع وخا�ضة 

عاقات. مرا�س والإ ال�ضغار بالأ

مرا�س  5� تُتاب������ُع املراك������ز ال�ضحي������ة الأ

الوبائية، وحتاول الق�ضاء عليها كي ل تطال 

طف������ال الذين ل تق������وى اأج�ضامهم الغ�ضة  الأ

عل������ى مقاومة املر�س، وتتع������اون يف ذلك مع 

مر. عدة وزارات يهمها هذا الأ

6� تدعي������م وتعمي������م مكات������ب التوجي������ه 

�رصية التي تهدف اإىل عالج  وال�ضت�ضارات الأ

�رصة. امل�ضاكل التي تتعر�س لها الأ

7� تنظي������م امل������رور ب�ضكل جي������د كي تقل 

عاقات. حوادث املرور التي ت�ضبب بع�س الإ

8� اأقيم������ت يف الوط������ن العرب������ي مراكز 

عاقة، واتخاذ الو�ضائل  للك�ضف املبكر عن الإ

الكافية للوقاية منها، من هذه املراكز )مركز 

م������ارات العربية املتحدة  التدخ������ل املبكر بالإ

طفال  والك�ض������ف املبك������ر عنها، وتدري������ب الأ

������ُذ برامج هذه املراكز )مدينة  املعاقني، وتنفِّ

ن�ضانية( بالتعاون مع  ال�ضارقة للخدم������ات الإ

عاقي ومنظمة الأم  برامج الأم املتحدة الإ

املتحدة للطفولة، ولقد با�رص املركز عمله يف 

أكتوبر عام 1993م، ومن اأهداف هذا  �ضه������ر ا

املركز ما يلي:

عاقة  1� تنفيذ برامج وقائية للحد من الإ

يف املجتمع، وذلك من خالل جمالت التوعية 

عالم املختلفة وتوزيع الن�رصات  عرب و�ضائل الإ

واملعلومات.

عاقة  2� الك�ض������ف املبكر عن ح������الت الإ

طف������ال، وذلك باإج������راء الفحو�ضات  بني الأ

الطبية ال�رصيعة على نطاق وا�ضع ومن خالل 
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وحدة القيا�س التي حتتوي على الختبارات 

النمائية واملقايي�س التطورية املنا�ضبة.

طفال املعاقني وتوجيهها  3� تدريب اأ�رص الأ

اإىل ال�ضب������ل ال�ضحية للتعامل م������ع اأطفالهم 

ر�ضادية لهم  املعاقني، وتقدمي اخلدم������ات الإ

مل�ضاعدته������م عل������ى ال�ضغ������وط الناجمة عن 

.
)6(

عاقة الإ

ومن ط������رق الوقاية الهام������ة: اأن تتعاون 

الدول عن طري������ق الأم املتحدة واملنظمات 

العاملي������ة باإيق������اف احل������روب والق�ضاء على 

ن احلروب  أ�ضبابها، ون�رص ال�ضالم يف العامل، لأ ا

طفال  اإذا م������ا ا�ضتعل������ت نارها، توق������ع يف الأ

�ضحايا، وت�ضيبهم اإ�ضاب������ات واأ�رصاراً ترفع 

ن�ضبة املعاقني. 

عاقة  مم������ا تقدم ندرك اأن الوقاية من الإ

ه������ي م�ضوؤولية اجلمي������ع، واملطلوب منهم اأن 

يتعاونوا لبن������اء �ضور م������ن الوقاية واحلماية 

مرا�س  طف������ال، لتح�ضينهم م������ن الأ حول الأ

عاق������ات التي توؤثر يف حوا�ضهم ونفو�ضهم  والإ

وعقولهم، وجتعلهم عالة على غريهم.

ولقد جنحت العدي������د من دول العامل اإىل 

أبنائها ملا تبذله  التقليل من ن�ضبة املعاقني يف ا

عاق������ة واحلد من  يف جم������ال الوقاي������ة من الإ

أ�ضبابها وعوامل حدوثها، مما جعل جماهري  ا

طف������ال فيها تتمتع ب�ضح������ة جيدة وتعي�س  الأ

حياة هنيئة �ضعيدة بعيدة عن املنغ�ضات.

1ـ الدكتور اأحمد كنعان. املو�صوعة الطبية الفقهية. دار النفائ�ص ـ بريوت 1420 هـ ـ 2000م. �ص، 941.

ــوؤون اجتماعية العدد/95/ خريف  عاقة ـ جملة �ص �صرة يف الوقاية من الإ ــو الن�صر. دور الأ ــور مدحت حممد اأب 2ـ الدكت

1998 ـ 1419 هـ ـ ال�صارقة �ص، 109.

3ـ املرجع نف�صه �ص، 110.

�صوياء. ُكتيِّب املجلة العربية. اململكة العربية ال�صعودية 1418 هـ  طفال الأ ــورة فوزية اأخ�صر. دمج املعاقني مع الأ 4ـ الدكت

ـ 1997 م. �ص، 11.

5ـ املرجع نف�صه �ص، 12.

6ـ جملة �صوؤون اجتماعية. مرجع �صابق �ص، 114.

املراجع:
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باحث �ضوري..

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

العامل منري نايفة 

من ال�شتات اإىل قمة العلوم

❁
مهند معروف �صالح

م������اذا ميكن اأن يح������دث لو ا�ستطعنا ب������دالً من تفجري ال������ذرات, التحكم 

بحركتها وتغي������ري مواقعها واإعادة ترتيبها كما ن�ساء؟ هذا ال�سوؤال طرحه عام 

1959 »ريت�س������ارد فاينم������ان«, الذي يعد من اأعظم علم������اء الفيزياء يف القرن 

الع�رشي������ن, ومل يتوقع فاينمان الذي نال نوبل يف الفيزي������اء اأن يتو�سل العلماء 

اإىل طريق������ة لتحريك ال������ذرات اإال يف م�ستقبل بعيد, لكن بعد اأقل من عقدين 

ا�ستطاع منري نايفة اأن يحرك الذرات املنفردة ذرة ذرة, ويف الت�سعينيات ر�سم 
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نايف������ة بو�صاطة الذرات �ص������ورة متثل القلب 

جنلي������زي»P« , تناقلت ال�صورة  واحلرف الإ

نب������اء, وذك������رت املجل������ة العلمي������ة  وكالت الأ

الربيطانية وا�صعة النت�ص������ار »نيو�صاينت�صت« 

ول  نه ميثل احلرف الأ اأن نايفة اختار »P« لأ

من كلمة فيزي������اء »Physics« بالجنليزية, 

وذلك تعبرياً ع������ن حبه للفيزياء التي تعد اأم 

العلوم. 

بني ال�شتات والفيزياء

مل تكن يف نيته الهجرة, فقد دفعته ظروف 

أبناء بلده  بالده املحتلة, مثل كثريين غريه من ا

الذين �رشدته������م يد ال�صتعم������ار للهجرة اإىل 

ردن حيث ا�صتكمل درا�صته الثانوية, التي  الأ

حاز بعده������ا على منحة درا�صي������ة من وكالة 

مريكي������ة, للتخ�ص�ص يف الهند�صة,  مناء الأ الإ

ح�ص������ل مبوجبه������ا عل������ى البكالوريو�������ص يف 

مريكية  الفيزياء عام 1968, من اجلامعة الأ

يف بريوت. 

أراد اأن يعود اإىل بالده رف�صت  وعندم������ا ا

أنه يحمل اجلن�صية  ق������وات الحتالل بدعوى ا

ردنية, فدارت الدنيا به, واأ�صبح ل يعرف  الأ

م������اذا يفعل؟, فهو ل ميل������ك اأي وظيفة, كما 

أنه اأ�صب������ح بال وطن يعود اإلي������ه.. اإنه العامل  ا

أبرز  الفل�ضطين������ي »منري ح�ضن نايف������ة« اأحد ا

علماء الفيزياء يف الق������رن الع�رصين، والذي 

و�ضع ي������ده على مفاتيح ال������ذرة، فقررت اأن 

تبوح له باأ�رصارها.

ولد »نايف������ة« يف دي�ضمرب من عام 1945 

بقرية ال�ضويكة ناحية طولكرم الفل�ضطينية، 

أكم������ل درا�ضت������ه البتدائي������ة قبل اأن  حي������ث ا

ردن ل�ضتكمال درا�ضته الثانوية،  يغادرها لالأ

ثم اإىل لبنان للح�ضول على درجة البكالوريو�س 

مريكية بب������ريوت يف عام  م������ن اجلامع������ة الأ

1968، وق������د اأظهر اهتماماً كب������رياً بدرا�ضة 

أ�ضعة الليزر،  ذرة الهيدروج������ني با�ضتخ������دام ا

وف�������رص اهتمامه ب������اأن ذرة الهيدروجني هي 

اأ�ضغ������ر عن�رص كيميائي وتدخل يف تفاعالت 

كيميائي������ة ل ح�رص لها، ثم نال املاج�ضتري يف 

الفيزي������اء يف عام 1970، ن������ال بعدها منحة 

مريكية  اأخرى مقدمة من جامعة �ضتانفورد الأ

للح�ضول على الدكتوراه.

أثناء عمله مبعامل �ضتانفورد كاليفورنيا  وا

أب�ضط  أ�ضتاذه لدرا�ضة ذرة الهيدروجني ا وجهه ا

العنا�������رص الكيميائية املوج������ودة يف الطبيعة 

أ�ضعة اللي������زر، اأماًل يف احل�ضول  با�ضتخدام ا

�������رصار التي م������ا زالت  عل������ى املزيد م������ن الأ
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ت�ضتع�ضي على العل������م التجريبي بخ�ضو�س 

هذه الذرة، وح�ضل بالفعل نايفة على درجة 

الدكت������وراه يف حقل الفيزي������اء الذرية وعلوم 

الليزر.

ويعود حب نايفة للعلم اإىل فرتة الطفولة، 

فم������ا زال يتذك������ر اإىل اأي م������دى كان �ضغوفاً 

ب�ضناع������ة اأجهزة الراديو )املذياع(، ويعتربها 

هوايته املف�ضلة، ويق�ضي كثرياً من الوقت يف 

القراءة عنها، ويذه������ب اإىل ال�ضوق وحمالت 

دوات الكهربائي������ة لي�ضرتي الهوائيات لكي  الأ

يتم عمله الذي طاملا اأحبه والذي اعتربه هو 

نف�ض������ه بداية الطريق ال������ذي اأو�ضله لي�ضبح 

عاملاً كبرياً.

مازال يتذكر �ضنوات الدرا�ضة يف مرحلة 

�ضتاذي������ن �ضليم������ان والعبيدي،  الثان������وي، والأ

أ�ضبه بالعالقة التي  وكيف كانت عالقتهما به ا

�ضدقاء، ولي�ضت  تربط بني جمموعة م������ن الأ

�ضت������اذ والتلميذ، وذلك  جم������رد عالقة بني الأ

أنه كان ما يزال تلميذاً و�ضاباً  على الرغم من ا

مريكية ببريوت كان  �ضغرياً. ويف اجلامعة الأ

�ضل،  للدكت������ور اأنطون اأ�ضالن الفل�ضطيني الأ

ثر يف حب نايف������ة للفيزياء، وهو ما  أك������رب الأ ا

دفع������ه للتخ�ض�س فيها عل������ى عك�س ما كان 

�ضائ������داً يف ذلك الوقت من اأن يتوجه الطلبة 

لدرا�ضة التخ�ض�ض������ات التطبيقية كالهند�ضة 

والطب.

عم������ل نايف������ة يف الفرتة من ع������ام 1977 

وحتى عام 1979 باحثاً فيزيائياً مبعامل »اأوج 

أ�ضتحدث  – رج« بجامع������ة »كنتاكي«، حي������ث ا

مع زمالئ������ه طريقة ليزرية جدي������دة لقيا�س 

على امل�ضتويات  التجمعات الذري������ة الغازية لأ

من الدق������ة والتحك������م وهو قيا�������س الذرات 

مريكية  املنفردة، ثم انتقل اإىل جامعة »ييل« الأ

وكان مدر�ض������اً بها، ثم التح������ق يف نهاية هذه 

آلينوى«. حيث  الفرتة عام 1979 بجامع������ة »ا

ا�ضتح������دث طريقة جدي������دة للتحكم وترتيب 

ال������ذرات واجلزيئات عل������ى ال�ضطوح وهو ما 

�ضم������ي »الكتابة بال������ذرات«. وهو نف�س العام 

ال������ذي �ضهد ح�ضول������ه على جائ������زة البحث 

الت�ضنيع������ي يف الولي������ات املتحدة، حيث مت 

تاأ�ضي�س موؤمتر �ضنوي يعر�س اآخر التطورات 

والتطبيقات يف ابتكاره.

ن�������رص نايف������ة ما يزي������د ع������ن 130 مقالً 

وبحثاً علمياً، و�ض������ارك مع اآخرين يف اإعداد 

وتاأليف العديد م������ن الكتب عن علوم الليزر 

�ضارة  والكهربية واملغناطي�ضية. كما وردت الإ
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اإىل ا�ضم نايفة يف العديد من مو�ضوعات 

أبرزها  العلم������اء وامل�ضاهري، وكان م������ن ا

مو�ضوعة »بريتنيكا« ال�ضهرية، ومو�ضوعة 

»ماجروهي������ل«، وقائمة رج������ال ون�ضاء 

 Who’s مريكيني، ومو�ضوعة  الأ العلم 

وقائم������ة   »»Who in America

 Who's Who in Technology«

 Who's Who« وقائم������ة ،»Today

in Engineering «، وكذلك املعجم 

الدويل لل�ضرية الذاتي������ة، وقائمة رجال 

)1(
جنازات. الإ

نايف���ة ير�ص���د ال���ذرات املفردة 

بالليزر داخل معمله 

جاب������ة على  متك������ن نايف������ة م������ن الإ

ا�ضتفه������ام ه������ام طرحه ع������امل الفيزياء 

ال�ضه������ري »ريت�ض������ارد فاينم������ان« يف عام 

1959، عندم������ا ت�ض������اءل: م������اذا �ضيحدث لو 

ن�ضان التحك������م يف حركة وم�ضار  ا�ضتط������اع الإ

ال������ذرة، وجن������ح يف اإعادة ترتي������ب موا�ضعها 

داخل املركبات الكيميائية؟.

أق������ل من 20 عاماً قدم نايفة اإجابته  ويف ا

الفائق������ة، عندما جنح يف حتري������ك الذرات 

منف������ردة ذرة ذرة. ويف الت�ضعيني������ات حتدثت 

كربى املجالت العلمية املتخ�ض�ضة ووكالت 

نب������اء العاملية عن العامل العربي الذي ر�ضم  الأ

�ض������ورة لقلب داخله ح������رف »P« با�ضتخدام 

�ض������ارة اإىل ا�ضم بلده  ال������ذرات املفردة، يف الإ

)2(
فل�ضطني بالجنليزية.

وي������رى العلم������اء اأن ه������ذا الك�ض������ف من 

أتاح������ت للعلم  الكت�ضاف������ات الثوري������ة الت������ي ا

الدخول اإىل منطقة مل ي�ضبق له الدخول فيها 
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م������ن قبل، وميكن ا�ضتنت������اج تلك القفزة التي 

�ضيحققه������ا ذلك العلم من خ������الل املقارنة ب� 

اأجهزة  أنتج������ت  ا التي  »املايكروتكنولوج������ي« 

املع������دات  وكل  والرتانزي�ضت������ور  الكمبيوت������ر 

لكرتونية احلالية. الإ

طار ي�ض������ري الكتاب ال�ضنوي  ويف ه������ذا الإ

ال�ضادر عن املو�ضوعة الربيطانية »بريتانيكا« 

أداء  اإىل اأن تقنية نايفة �ضوف تزيد من كفاءة ا

لت م������ا بني 100 مليون و10 اآلف مليون  الآ

مرة على الطرق التقليدية.

وكما ذكرت �ضحيف������ة »وا�ضنطن بو�ضت« 

فاإن������ه يوؤ�ض�س لفرع جدي������د يف علم الكيمياء 

يدعى »كيمياء ال������ذرة املنفردة« الذي ميهد 

ب������دوره لطفرة طبية �ض������وف ت�ضهم يف عالج 

مرا�������س التي وق������ف العلم  العدي������د م������ن الأ

عاج������زاً اأمامها �ضنوات طويل������ة، حيث يتيح 

جناز بناء اأجه������زة ومعدات جمهريه  ه������ذا الإ

ل يزيد حجمه������ا عن عدة ذرات مبا ميكنها 

ن�ضان، وال�ضري داخل  من الول������وج يف ج�ضم الإ

ال�رصايني والو�ضول اإىل اأع�ضائه الداخلية.

وتتجاوز تطبيقات هذا الك�ضف جمالت 

الط������ب اإىل الهند�ض������ة ال�ضناعية والع�ضكرية 

وحتى التكنولوجي������ات النووية، حيث يتوقع 

اأن ت�ضه������م يف تطوي������ر اأجهزة ر�ض������د جوية 

ر�ضي������ة.  لغ������ام الأ ل�ضتك�ض������اف املع������ادن والأ

مال عليها يف ر�ضد  ويعلق بع�������س العلماء الآ

ج�ضيمات »كوارك« اخلفية التي من املفرت�س 

)3(
ألغاز الكون. اأن ت�ضهم يف حل بع�س ا

نعم اإن������ه العامل العربي العاملي منري نايفه 

أ�ضت������اذ الفيزياء بجامعة  )64 �ضن������ه(، حالياً ا

مريكية يف »اربان������ا- �ضامبني«  »الين������وي« الأ

اد  املر�ض������ح جلائزة نوب������ل للفيزي������اء اأحد روَّ

علم تقنيات النانو حيث يقوم حالياً بتاأ�ضي�س 

�رصكة متخ�ض�ض������ة ب�ضناعة اأجه������زة نانوية 

وتطبيق������ات متناهي������ة ال�ضغ������ر »نانو�ض������اي 

اأدفاند�س تكنولوجي«.

وعندما التحمت العلوم والهند�ضة والطب 

يف بع�ضه������ا البع�������س يف تقنيات النانو حيث 

ي�ضبح العامل مهند�ض������ا واملهند�س عاملا وتقل 

الفوارق بني الفيزي������اء والكيمياء وامليكانيكا 

حي������اء كانت الفر�ض������ة الذهبية لتجميع  والأ

ن  كل اهتمامات������ه يف جمال واحد فاأبحاثه الآ

�ضافة اإىل املب������ادئ العلمية للمواد  ت�ضم بالإ

أي�ض������ا هند�ضة وبن������اء وفهم كيفي������ة ت�ضغيل  ا

اأجه������زة امل�ضتقبل النانوية وقد انخرط ثالثة 

من اأولده يف درا�ض������ة تقنيات النانو ومازال 
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آلينوي منذ  نايفه مرتبطاً بجامعتي كنتاكي وا

عام 1980.

عائلة الرتانزي�صتورات

أ�ضقاء يحملون  وللعامل منري نايف������ة ثالثة ا

لق������ب بروفي�ض������ور ه������م على الت������وايل، علي 

أ�ضت������اذ الهند�ضة امليكانيكية يف جامعة  نايفة ا

أ�ضتاذ الهند�ضة  »فريجينيا«، وعدنان نايف������ة ا

امليكانيكية والطريان من جامعة »�ضين�ضناتي« 

أ�ضتاذ الهند�ضة  يف »اأوهايو«، وتي�ض������ري نايفة ا

ال�ضناعية يف جامعة »كليفالند«.

ولعل������ه من املفي������د التنويه باأبن������اء نايفة 

أبيه������م، وهم  ربع������ة الذي������ن حذوا ح������ذو ا الأ

ح�ضن دكت������وراه من معه������د »ما�ضات�ضو�ضت�س 

للتكنولوجيا« »MIT«، ومتخ�ض�س يف تطوير 

الرتانزي�ضتورات النانوي������ة، ويعمل حالياً يف 

�رصكة »IBM« يف نيويورك، وعماد دكتوراه 

م������ن جامعة �ضتانفورد، متخ�ض�س يف تطوير 

»ترانزي�ضتورات اجلرمانيوم النانوية«، ويعمل 

أ�ضامة  يف �رصكة »Innovotive Silicon«، وا

دكتوراة من معهد »ما�ضات�ضو�ضت�س« متخ�ض�س 

يف تطوي������ر »الذاك������رة النانوي������ة«، ويعمل يف 

نف�س املعهد، ومه������ا مهند�ضة متخ�ض�ضة يف 

تقنية النان������و، وتعمل يف بلدية دبي، اجلدير 

بالذكر اأن »جملة فورب�س« الق�ضم العربي، قد 

اأطلقت عل������ى هذه الظاهرة العلمية الفريدة 

)4(
لقب »عائلة الرتانزي�ضتورات«.

 علم النانوتكنوجلي

ه������ي التكنولوجي������ا احلديث������ة امل�ضم������اة 

 ،»Nanotechnology« نانوتكنولوج������ي 

قد يعرفها بع�س النا�س، وقد يجهلها البع�س 

خرون. و»النانو  خر، وقد يخ������اف منها الآ الآ

أو تقنيات النانو، هي جمموعة  تكنولوج������ي« ا

دوات والتقنّي������ات والتطبيقات التي  م������ن الأ

تتعلّق بت�ضنيع بنية معّينة وتركيبها با�ضتخدام 

مقايي�س يف غاية ال�ضغر. ومن اخلطاأ فعل ما 

يفعل������ه الكثريون عند �ضماعهم بهذه التقنّية، 

اإذ اإّنه������م يبتعدون عن معرف������ة املزيد عنها، 

أو ل�ضعوبة تخّيلهم  خوف������اً من عدم فهمه������م ا

لهذه التقنية، ولكّنها ب�ضيطة جّداً، و�ضئنا اأم 

أبينا، �ضتكون تطبيقات هذه التكنولوجيا يف  ا

)5(
حمور حياتنا اليومّية خالل ب�ضع �ضنني.

وعل������ى هذا يتحدث نايف������ة: »اإن الرتكيز 

مكان وذلك  يكمن على ت�ضغري ال�ضيء بقدر الإ

مب�ضاعدة التقدم التكنولوجي والكمبيوترات 

ال�ضخم������ة والتي ت�ضتطيع عمل �ضغل ال�ضنني 

أي������ام معدودة، كما ح�ضل ل�رصكة »�ضيريا«  يف ا



العامل منري نايفة من ال�شتات اإىل قمة العلوم

293 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

والتي كانت حتتاج ل� 5 �ضنوات لعمل »الدي ان 

اى DNA« وا�ضتطاعت اأن تعمله يف ن�ضف 

الفرتة تقريباً وها نحن نعتمد عليه كثريا من 

الناحية الوراثية ناهيك عن اجلينات و�ضنع 

دوية وما هنال������ك من جمالت متعددة يف  الأ

الطب. وهذا مثال ب�ضيط من عدة اأمثله من 

�ضغر وهذا يقودنا  �ضغر فالأ الذه������اب اإىل الأ

اإىل ما �ضنتحدث عنه وعن احلقبة اجلديدة 

أو ما ن�ضميها القفزة للم�ضتقبل والتي �ضرنى  ا

ولية يف ال�ضنني القادمة واإّن الكلمة  بوادرها الأ

الت������ي �ضتكون عالقة يف الذهن م�ضتقبال هي 

كلمة النانو »NANO«، وتعتمد يف مفهومها 

على الفيزياء وتركيب املادة ..فاملادة مكونه 

م������ن ذرات واإذا ا�ضتطعن������ا اللعب يف الذرات 

ن�ضتطيع حتويل املادة اإىل اأخرى«.

ويف معر�������س حتليل������ه لل������ذرات املنفردة 

واأوجه ا�ضتعمالها يقول نايفة: »اإن التجارب 

التي اأجريتها للك�ضف عن ذرة واحدة منفردة 

ت�ضاعد يف نهاية املط������اف على الك�ضف عن 

جتمع������ات ذرية متدني������ة، كمعاين������ة مناطق 

املفاعالت النووية، والتاأكد من عدم اأي ت�رصب 

جراء يعترب  اإ�ضعاعي منها، م�ضيفاً اأن هذا الإ

مبنزلة ك�ضف وقائ������ي ح�ضا�س جداً، لتجنب 

وق������وع كارثة نووية، كما ميك������ن اأن ت�ضتخدم 

علمي������اً يف ح������الت املكونات الن������ادرة مثال 

أولية ميكن اأن  ال�ضم�س الت������ي تطلق اأج�ضاماً ا

جتري معاينتها للتعرف على ما يحدث على 

�ضطحه������ا، ويخل�س اإىل القول، اإننا ميكن اأن 

ن�ضع ال������ذرات املنفردة على �ضطح اأي ج�ضم 

بدق������ة وعندما نريد ويف امل������كان الذي نريد 

)6(
وبرتتيبات وت�ضميمات م�ضبقة« .

فمث������ال اإذا قمنا باإع������ادة ترتيب الذرات 

يف الفح������م ميكنن������ا احل�ضول عل������ى املا�س، 

أي�ض������اً اإذا قمنا باإع������ادة ترتيب الذرات يف  وا

الرم������ل واأ�ضفنا بع�������س العنا�������رص القليلة ، 

ميكنن������ا ت�ضنيع رقائ������ق الكمبيوت������ر،.. لذا 

نظرياً ن�ضتطي������ع القول: اإن اأح������الم ال�ضلف 

قب������ل قرون �ضتتحقق، وعملية حتويل املعادن 

نه  الرخي�ضة اإىل ذهب رمبا تكون ممكنة، لأ

با�ضتخدامنا لتقنية النانو �ضيتم التاأثري على 

اخلوا�س الطبيعية والكيميائية والبيولوجية 

ب�ضكل خمتلف جوهرياً عن ا�ضتخدام التقنيات 

املوجودة حالي������اً، فمعيار »النانو مرت« �ضغري 

جداً، ومن املمك������ن بو�ضاطته ال�ضيطرة على 

اخل�ضائ�������س اجلوهري������ة للم������واد دون تغري 

)7(
الرتكيب الكيميائي له.
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واحلج������م له اعتبار يف عامل التكنولوجيا، 

فاحلا�ضب اخلارق الي������وم املوجود يف مراكز 

بح������اث والتطوير اأو يف اجلامعات الكبرية  الأ

�ضيكون جمّرد �ضاعة يد يف امل�ضتقبل القريب. 

لت �ضت�ضتطي������ع اإر�ضال اإ�ضارات  واملباين والآ

ل�ضلكّي������ة عندما حتت������اج اإىل �ضيانة، اأو قد 

ت�ضتطي������ع اإ�ضالح نف�ضها، اأما ثيابنا ف�ضتاأخذ 

بيانات ع������ن �ضحتنا وتنبهن������ا لعوامل بيئّية 

و�ضاخ والروائح  م�رّصة و�ضتنّظف نف�ضها من الأ

أو تربيد  أّي م�ضاع������دة، و�ضتقوم بتدفئة ا دون ا

اجل�ضم ح�ض������ب درجة احل������رارة اخلارجّية، 

و�ضيمك������ن �ضناعة غرف������ة عملّيات كاملة يف 

كب�ضولة �ضغ������رية، يتّم و�ضعه������ا داخل ج�ضم 

املري�������س لتقوم بتنفيذ برنامج العملّية الذي 

برجمه الطبيب فيه������ا ح�ضب حالة املري�س، 

ومن املمك������ن ج������ّدا اأن يحت������اج اخلّياط اأو 

خذ درو�س يف برجمة  أو الطبيب لأ املهند�������س ا

ه������ذه التقنّيات. وهناك جم������الت ل تُعّد ول 

حُت�ض������ى تدخ������ل فيه������ا »النانوتكنولوجيا«، 

لوف من املّرات  و�ضتغرّي حياتنا ع�������رصات الأ

ن�ضان تغيري حياته منذ  التي ا�ضتطاع فيها الإ

بدء الزم������ان وحّتى يومنا ه������ذا. و�ضي�ضبح 

 خ�ضوبة 
ّ
حمتوى اأكر اأفالم اخلي������ال العلمي

)8(
ن، جمّرد تخّيالت ب�ضيطة لطفل �ضغري. الآ

وي�ضت������ق م�ضطل������ح نان������و تكنولوجي من 

نامومرت وه������و قيا�س من واح������د من مليون 

ميللمرت، ويعن������ي باليونانية قزماً، وي�ضتخدم 

لكرتونيات التي تدور حول  لقيا�س الذرة والإ

نواة ال������ذرة، ويرى نايف������ة اأن م�ضطلح نانو 

اأطلق عل������ى جزء من املادة ذي قطر اأقل من 

100 نانوم������رت حت������ى ي�ض������ل اإىل واحد نانو، 

واأن خ�ضائ�������س املادة يف ذلك اجلزء تختلف 

ع������ن خ�ضائ�ضها املوجودة يف امل������ادة كاملة، 

وكذلك عن اخل�ضائ�������س املوجودة يف الذرة 

الواح������دة من امل������ادة املكونة، وي������رى اأن نانو 

تكنولوج������ي يعترب ا�ضتكمالً وتطويراً لنظرية 

أن������ه ي�ضتعا�س عن  ال������ذرات املنفردة، مبعنى ا

الذرة الواحدة باأخذ قطع من املواد ال�ضلبة 

املوج������ودة يف الطبيع������ة، ويج������رى تك�ضريها 

وتق�ضيمها، حتى ت�ضل اإىل قطع �ضغرية جداً 

أو الكيميائية،  ا با�ضتخدام الطرق الفيزيائية 

وقد قام نايفة بتقطيع �رصائح ال�ضيلكون التي 

تو�ض������ع عليها الرتنز�ض�ضتورات، والذاكرة اإىل 

عائلة من احلبيبات ال�ضغرية جداً جداً، والتي 

ي�ضل قطرها من 3 اإىل واحد نانومرت، وهي 

اأ�ضغر حبيبة نانوية مت حت�ضريها حتى اليوم، 
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واملده�������س اأن هذه احلبيب������ات تتاألق باألوان 

�ضفر والأخ�رص  حم������ر والأ الطيف املرئي الأ

زرق، ح�ض������ب ط������ول قطره������ا، عندم������ا  والأ

تتعر�������س لل�ضوء فوق البنف�ضجي، وهذا على 

م التي هي معتمة  النقي�س م������ن ال�رصيحة الأ

أ�ضادت العديد من املجالت  جداً جداً، وقد ا

مريكية والعاملية  عالم الأ العلمي������ة وو�ضائل الإ

همي������ة الكربى لهذا احل������دث مثل جملة  بالأ

»نيت�رص« الربيطانية وجمل������ة »عامل الفيزياء«، 

وجمعية »املواد والهند�ضة الكهربائية تاميز«، 

آلين������وي« مب�ضاعدة  كم������ا قام������ت جامع������ة »ا

نايفة على تاأ�ضي�س �رصك������ة نانوية حتت ا�ضم 

»نانو�ض������اي   اأدفانت�������س تكنولوجي« لت�ضويق 

جهزة، الت������ي ت�ضتخدم  تل������ك احلبيب������ات والأ

�ضاءة  لكرتوني������ات والطاقة والإ يف قط������اع الإ

)9(
والطب وغريها.

ولقاء هذا احل������دث اأدرج ا�ضم نايفة يف 

اد«  عداد رّواد نانو تكنولوجي يف كتاب »الروَّ

ال������ذي ن�رصته �رصكة »وايل������ي للموؤلف �ضتيفن 

اد نانوتكنولوجي  ادوارد« حت������ت عن������وان »روَّ

أي������ن ياأخذون بن������ا«، ويعدد نايف������ة اأوجه  ..ا

ا�ضتعمال ه������ذه التكنولوجيا التي اأحدثها يف 

غرا�������س العلمية والطبية ويذكر  كثري من الأ

منها على �ضبيل املثال:

- ت�ضاميم اأجه������زة الكومبيوتر وحت�ضني 

ذاكرته وزيادة �ضعت������ه واإطالة عمره وخف�س 

ا�ضته������الك الطاقة با�ضتخدامه������ا يف اأجهزة 

لكرتونيات الدقيقة وت�ضنيع  الرتانزي�ضتور والإ

ال�ضطوانات املدجمة التي تفوق �ضعتها اآلف 

املرات من ال�ضطوانات امل�ضتعملة اليوم.

- الك�ض������ف ع������ن اخلالي������ا املري�ضة يف 

اجل�ض������م ع������رب اإدخ������ال حبيب������ات ال�ضيلكون 

النانوي������ة م������ع ال������دم وال�رصاي������ني وو�ضولها 

ماك������ن امل�ضاب������ة باملر�������س كال�رصطان  اإىل الأ

مرا�س املزمنة وك�ضف احلام�س النووي  والأ

املري�س واأمرا�������س ال�ضكري و�رصطان اجللد 

�ضعة فوق  الناج������م عن تعر�������س اجل�ض������م لالأ

البنف�ضجية، ف�ضاًل عن ا�ضتخدامه النانو يف 

حت�ضني خلطة امل������واد التجميلية والتخفيف 

من اأ�رصارها الكيماوية ي�ضار يف هذا ال�ضياق 

اإىل اأن الخت�ضا�ضي������ني واخل������رباء العاملني 

يف معه������د »ما�ضات�ضو�ضت�س« للتقنية قد لفتوا 

خري اإىل  خ������الل انعقاد موؤمت������ر دافو�������س الأ

اأهمية بح������وث »النانوتكنولوجي« وعالقتها 

بالرعاي������ة ال�ضحية، بقولهم اإنه مل يعد بعيدا 

أداة اإلكرتونية فائقة ال�ضغر  التو�ض������ل ل�ضنع ا

ميك������ن حقنها يف ال������دورة الدموية لتدور يف 
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أنح������اء اجل�ضم، وتعطي معلومات دقيقة عن  ا

أن�ضجته وتراكيبه املختلفة. اأحوال ا

- حتوي������ل �ض������وء ال�ضم�������س اإىل طاق������ة 

كهربائية عالي������ة القوة واجلودة بدمج النانو 

لتح�ضني ج������ودة اخلاليا ال�ضم�ضية التجارية، 

واإيج������اد م�ضادر بديل������ة للطاق������ة اإذا و�ضع 

أو  »النانوال�ضيلكوين« عل������ى �ضطح ال�ضيلكون ا

يتانول وامليتانول ويولد  الكربون فيتاأك�ضد الإ

)10(
الكهرباء.

تطبيقات النانو تكنولوجي..

وتتعدد تطبيقات النانو يف خمتلف نواحي 

احلياة يف امل�ضتقبل القريب فنذكر منها على 

�ضبيل املثال ل احل�رص:

1- ميكن من خالل تقنية النانو تكنولوجي 

�ضنع �ضفينة ف�ضائية يف حجم الذرة ميكنها 

ج������راء عملية  ن�ضان لإ بح������ار يف ج�ضد الإ الإ

جراحية واخلروج من دون جراحة.

املوج������ات  �ضناع������ات  الدخ������ول يف   -2

الت������ي تتمك������ن مبجرد  الكهرومغناطي�ضي������ة 

تالم�ضها باجل�ضم على اإخفائه مثل الطائرة 

أو ال�ضي������ارة ومن ث������م ل يراها الرادار ويعلن  ا

اختفاءها.

3- احلجم من املادة يوؤثر يف اخل�ضائ�س 

ملنيوم اإذا اأخذنا منه قطعه 30 نانومرت 
فاإن الأ

ميكن لهذه القطعة اأن تنفجر ويدر�س بع�س 

العلماء ا�ضتخدامه يف وقود ال�ضواريخ.

4- من التطبيق������ات امل�ضهورة لهذا العلم 

أنتجت������ه دكتورة ناعومي من الوليات  هو ما ا

املتح������دة با�ضتخدام ك������رات �ضيليكون مغلفة 

بطبقة من الذهب حجم الكرات 120 نانومرت 

لتدمري اخلاليا ال�رصطاني������ة مب�ضاعدة ليزر 

ال�ضع������ة حتت احلمراء فاملي������زة عن العالج 

�ضعاع والعالج الكيماوي، اإنه يف احلالتني  بالإ

يتم تدمري اخلاليا املري�ض������ة وال�ضليمة لكن 

اجلديد اأن كرات ال�ضليكون هذه تدمر خاليا 

ال�رصطان فقط.

�ض������واق حالي������اً طالء  5- ويوج������د يف الأ

وبخاخ������ات جديدة ت�ضتطي������ع تكوين طبقات 

تغليف حتمي ال�ضا�ضات من اخلدو�س وجتعل 

أو تتاأّثر به  وراق عازلة للم������اء ول تت�رّصبه ا الأ

)11(
ومنها اآي بود نانو.

البحث العلمي يف العامل العربي

ي������رى نايفة اأن البح������ث العلمي يف العامل 

�ضالم������ي م������ا زال يف مرحل������ة  العرب������ي والإ

مر ل يخلو من وم�ضات  الطفول������ة، اإل اأن الأ

م�ضيئ������ة ب�ضيط������ة وحمدودة، ل������ذا فهو يرى 
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�������رصورة ال�ضتف������ادة من اخل������ربات العربية 

املوجودة باخل������ارج لتقلي�س الفجوة العلمية 

�ضالمي والدول  والتكنولوجية بني الع������امل الإ

طار يعقد نايفة مقارنة  املتقدمة، وفى هذا الإ

ب�ضيطة تك�ضف حجم الفج������وة التكنولوجية 

بينن������ا وبني العامل املتق������دم، قائاًل: »اإن تكلفة 

ما �رصفته اجلامع������ات العربية على البحث 

العلم������ي طيلة 50 �ضنة هو 2.5 مليار دولر، 

آلينوي« على البحث  بينما �رصفت جامع������ة »ا

العلمي خالل ع������ام واحد 1.5 مليار دولر. 

وح�ضبما يُرى فاإن الختالف ياأتي يف النظرة 

ذاتها جت������اه املو�ضوع، فيب������دو اأن العرب ما 

أنه  زالوا يتعاملون مع البح������ث العلمي على ا

نوع من الرتف والرفاهية، بينما ينظر العامل 

أنه امل�ضتقبل«. املتقدم علمياً اإليه على ا

وميد نايف������ة يد العون للبل������دان العربية 

خذ باأ�ضباب  �ضالمية التي ترغ������ب يف الأ والإ

العلم والتكنولوجيا، ففي اأواخر ال�ضبعينيات 

وىل على هذا الطريق، حيث  بداأت خطاه الأ

جن������ح يف توثيق العالقة بني جامعة الريموك 

ردني������ة من ناحي������ة، وجامعة  واجلامع������ة الأ

آلينوي التي يعمل بها من ناحية اأخرى. ا

ط������ار ي�ضهم نايف������ة ومعه  وفى ه������ذا الإ

تلميذه زين ح�ضن مياين املبعوث من جامعة 

آلينوي،  املل������ك فه������د ال�ضعودية اإىل جامع������ة ا

أبو ح�ضان، والدكتور  ومعهم������ا الدكتورة ليلى ا

أب������و الهيجاء م������ن اجلامعة  عب������د اجل������واد ا

ردنية، والدكتور �ضامي حممود، والدكتور  الأ

ردنية يف  نهاد يو�ضف من جامعة الريموك الأ

بحث علمي عل������ى خام »الزيوليت« الطبيعي 

نتاج  ال������ذي يوجد بوفرة يف البيئة العربية، لإ

أ�ض������الك ومفاتيح ذرية ت�ضتخدم يف  وتطوير ا

ت�ضغيل اآلت القرن احلادي والع�رصين.

وموؤخ������راً وقبي������ل انق�ضاء ع������ام 2003 

وقع نايفة مدي������ر خمتربات الليزر يف جامعة 

آلين������وي« مع الدكتور ه������اين مرت�ضى وزير  »ا

التعليم الع������ايل يف �ضورية مذكرة تفاهم بني 

املعهد العايل لبحوث الليزر يف جامعة دم�ضق 

آلينوي«، وتت�ضمن  وق�ضم الفيزياء يف جامعة »ا

التفاقية التي ت�ضتمر 5 �ضنوات تبادل اأع�ضاء 

هيئة التدري�������س، وتبادل الطالب، وفعاليات 

البحوث امل�ضرتكة، اإ�ضاف������ة اإىل امل�ضاركة يف 

الن������دوات واللقاءات العلمي������ة، وتبادل املواد 

كادميي������ة وغريها م������ن املعلومات، وو�ضع  الأ

برامج اأكادميية ق�ضرية متخ�ض�ضة.

ويراأ�س الدكتور نايفة حالياً �ضبكة العلماء 
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والتكنولوجي������ني الع������رب يف اخل������ارج، وهو 

اأح������د التجمعات ال�ضهرية للعلماء املهاجرين، 

أن�ضئت عام 1992 عقب اأول اجتماع لها يف  ا

ردنية عمان، وتقوم ال�ضبكة بدور  العا�ضمة الأ

هام يف ح�رص الكفاءات العربية يف املجالت 

العلمية املختلف������ة، وفتح املجال اأمام حدوث 

تع������اون وتنفيذ برام������ج وم�ضاريع علمية، من 

)12(
�ضاأنها اأن ترتقي ببلداننا العربية.

م�صرية م�صتمرة وعطاء متميز 

ن�رص نايفة حوايل 170 مقالً وبحثاً علمياً 

ونال 100 جائزة عن البحث الت�ضنيعي 155 

وجائزة الطاقة 155 عن اأبحاثه يف الفيزياء 

أربعة  الذرية واجلزيئيات وعلوم الليزر، واألف ا

كتب، منها كتاب عن الكهرباء واملغناطي�ضية، 

مريكية وترجم اإىل  ويدر�������س يف اجلامعات الأ

لغ������ات عاملية عدة، و3 كت������ب اأخرى تتمحور 

ح������ول تقنية اللي������زر وتطبيقاته������ا املختلفة، 

اإ�ضاف������ة اإىل كت������اب �ضي�ضدر قريب������ا بعنوان 

»�رصح العلوم والتكنولوجيا النانوية للطالب«، 

طفال ت�رصح  ويت�ضم������ن ق�ض�ضاً �ضغ������رية لالأ

مفه������وم النانو وت�ضنيفاته وتطبيقاته. وتقوم 

الدكت������ورة ابت�ضام العليان م������ن جامعة امللك 

�ضع������ود برتجمته اإىل اللغة العربية، واإىل ذلك 

�ضج������ل نايفة 24 براءة اخ������رتاع حمفوظة يف 

وروبية واليابانية. مريكية والأ الدوائر الأ

نايفة اأي�ضاً ع�ضو مبجل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة 

العربية للعل������وم والتكنولوجيا، وهي موؤ�ض�ضة 

تهتم بو�ضع امل�ضاري������ع العلمية امل�ضرتكة التي 

ت�ضهم يف ح������ل امل�ضكالت الت������ي تعاين منها 

�ضاف������ة اإىل التن�ضيق  منطقتن������ا العربية، بالإ

بني علماء الداخل واخل������ارج، وتعد حماولة 

لت�ضكي������ل قوة �ضغط علمية حتث احلكومات 

العربية على �رصورة دعم البحث العلمي.

يتحدث العامل اجلليل عن �رصورة الت�ضال 

باجلذور كاأي م�ضلم وعربي، فيقول: »زياراتي 

للمنطقة العربية قاربت املئة، ورمبا �ضاعدتني 

على ذلك ظروف عملي، فلم تبَق دولة عربية 

اإل وزرتها، ولق������د كنت �ضديد احلر�س على 

اأن ترافقني عائلتي يف زياراتي اإىل املنطقة، 

وهو ما انعك�س ب�ضكل اإيجابي على عالقتهم 

وارتباطهم ببالدهم، وجتلى ذلك يف حديثهم 

أنهم جميعاً  العربية بطالقة، على الرغم من ا

مولودون بالوليات املتحدة«.

ويف اإحدى لقاءاته التلفزيونية ذكر نايفة 

يف اإجابة له عن �ضوؤال حول اللغة التي يفكر 

بها عندم������ا يكون يف املخت������رب، فاأجاب باأنه 

يفك������ر اأول ما يفكر بالعربي������ة، وخالل زمن 

ق�ض������ري حتدث الرتجمة التلقائية يف دماغه، 
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ن �ضارك  أع������وام من الآ ل������ذا فاإنه قبل ثالثة ا

يف موؤمتر عقد يف ال�ضارقة يطالب ب�رصورة 

)13(
م. تعليم الطفل العلوم بلغته الأ

فل�صطني تبعده عن نوبل

يف ح������وار للدكت������ور حمم������د ع������ارف مع 

الفيزيائي منري نايفة -ن�رص يف جملة العربي- 

ول  �ضاأله مازحاً: »ميكن اأن يكون P احلرف الأ

من كلمة فل�ضطني Palestine بالجنليزية«. 

قال نايفة »ميكن«، و�ضحك ال�ضحكة الناعمة 

أبع������د اأغوار  التي تب������دو كاأنها �ض������ادرة من ا

الكون، من الذرات، التي يعمل داخلها علماء 

أنه �ضيكتب   وعندما راأى املحاور ا
)14(

الفيزياء.

 »P« يف ال�ضحاف������ة اأن ر�ضم القل������ب وحرف

يعنيان »اأحب فل�ضطني« ولي�س الفيزياء، كما 

أثار ذلك خماوف  زعمت املجالت العلمية... ا

زم������الء نايفة، فقد يك������ون يف ذلك ا�ضتفزازاً 

و�ض������اط اليهودي������ة ذات النف������وذ املاحق،  لالأ

ومن ثم »باي ب������اي« جلائزة »نوبل« التي قد 

ي�ضتحقها نايفة!

فما كان من زم������الء نايفة اإل اأن طلبوا � 

وهم ن�ضف مازحني ن�ضف جادين � اأن يُعر�س 

املو�ضوع يف ال�ضحافة ب�»خفة دم«، كاأن يقال 

اأن حرف »P« ل يعني فل�ضطني ول الفيزياء، 

ول م������ن ا�ضم فتاة وقع يف  بل هو احلرف الأ

مريكية  أيام الدرا�ضة يف اجلامعة الأ غرامها ا

يف بريوت.. وعنده������ا فزع نايفة املتزوج من 

فت������اة عربية ا�ضمه������ا هتاف »بن������ت بلد من 

طولك������رم«، وقال اإنه يخ�ضى م������ن تداعيات 

حكاية »غرام بريوت« اأكر من فقدان جائزة 

)15(
نوبل!.

هذه اإحدى �ضور منظومتنا العلمية التي 

تتهادى على اأعتاب املراكز العلمية والبحثية 

الغربية، فت�ض������ق طريقها لتثبت وجود العقل 

العرب������ي الفاعل املب������دع، رغماً ع������ن �ضيادة 

اجله������ل والتخلف، الل������ذان يحكمان مناطق 

وا�ضع������ة من عاملنا العربي، فكم كنا نتمنى لو 

ا�ضتف������ادت اأمتنا العربي������ة حقيقة من هوؤلء 

ال�ضفوة. 
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كاتب ومرتجم �ضوري

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁

ò

دب م�ستقبل؟.. هل للأ

❁
نورمان بود هورتز

ترجمة: رافع �شاهني

على الرغم من انت�ص������ار الكتاب و�صناعته لدى كثري من النقاد الطليعيني 

حتت������ل مكانة مرموق������ة يف دنيا و�صائل االت�صال املختلفة ف������اإن هناك اأ�صواتاً 

أو ال�صعر  دبي������ة ا اأخ������ذت ترتفع لتن������ذر باالنقرا�س الو�صي������ك لي�س للرواية االأ

أي�صاً، وانطالقاً  دب كله ا التقليدي فح�صب، ب������ل ميتد هذا الت�صاوؤم لي�صمل االأ

م������ن هذه الروؤية القائمة فاإن الناق������د »بود هورتز« يحاول يف مقاله التايل اأن 

دب من امل�صتحب اأن يعلن  يتاأك������د من �صحة وجدية هذه النظرة ال�صوداء ل������الأ

❁❁
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دب ل������ن ينقر�ض كما  يف نهاي������ة مقاله اأن الأ

يقول اأ�صحاب تلك النظرية، ولكنه يلد ولدة 

ن لهذه الولدة  جدي������دة وهو مل يتخذ حتى الآ

احلادثة �صكاًل وا�صحاً.. 

كرث  يق������ول بود هورت������ز: لعل ال�ص������وؤال الأ

دب هو:  وروداً على الذهن ب�صاأن م�صتقبل الأ

طالق؟.. لقد  دب على الإ أثمة م�صتقبل ل������الأ ا

نكليزي املع������روف وال�صاعر  اأعل������ن الناقد الإ

أليوت« قب������ل خم�صني عاماً  أي�ص������اً »ت. �ض. ا ا

باأن الرواية قد ماتت ولكنه مل ي�صحب حكمه 

دب، فاأليوت ق�رص  أ�ص������كال الأ عل������ى خمتلف ا

دب والذي  أي������ه على ذل������ك ال�صكل م������ن الأ را

أو ا�صتجابة حلاجات واأغرا�ض  ظهر كرد فعل ا

معينة يف ع�رص مع������ني، ولكن هذا ال�صكل مل 

يعد اليوم يوؤدي خدمة كتلك التي كان يوؤديها 

فيما م�صى، وهو تبع������اً لذلك �صيحل مكانه 

دب، وق������د اأكد هذا القول  �ص������كل اآخر من الأ

ناق������د اآخر هو » اأدموند ول�صون« الذي اأعلن 

اأن الق�صيدة ببنائه������ا ال�صكلي )الكال�صيكي( 

حتت�رص وهو كما نعتقد مل يكن يق�صد القول 

باأن ال�صعر �صوف يتال�صى،فقد ذكر اأن ال�صعر 

أ�صكالً  �صيظ������ل يقال ويكتب ولكن������ه �صيتخذ ا

�صكال التي �صلكتها  جديدة تختلف عن تلك الأ

الق�صيدة الكال�صيكية.

اأما اليوم فاإننا ن�ضمع ومن جميع اجلهات 

دب نف�ضه، ولي�س لون من  اأ�ضواتاً تقول اإن الأ

ألوان������ه فح�ضب قد انته������ى واإىل غري رجعة،  ا

وهو ق������د اأ�ضب������ح تقليداً قدمي������اً، وقد بالغ 

بع�ضه������م اأكر من ذل������ك عندما ادعى اأن كل 

أ�ض������كال املطبوعات ل������ن ت�ضتطيع النجاح يف  ا

ذاعة  معرك������ة البقاء التي تخو�ضه������ا �ضد الإ

جنازات  املرئي������ة اأو معه، وغري ذلك م������ن الإ

التقنية يف دني������ا التوا�ضل والت�ضال القادرة 

عالم الفوري امل�ضح������وب بالمتاع،  عل������ى الإ

أو  آلة ا واإن الي������وم الذي �ضيجد في������ه كل منا ا

جهاز يف بيته ي������زوده يف حركة ب�ضيطة بكل 

أو يرغ������ب يف م�ضاهدته من  م������ا يحتاج اإليه ا

حما�������رصات اأو مو�ضوع������ات مم������ا يوجد يف 

بط������ون دوائر املعارف واملو�ضوعات املختلفة، 

و�ضمن اإطار تقني من هذا النوع فاإن الكتب 

�ضت�ضبح كاملخطوطات طرازاً بالياً عفا عليه 

مور  الزمن، و�ضوف تقت�رص الطباعة على الأ

ذات املنفعة اجلمعية فقط.

اإن العيون التي تتوقع هذه الروؤية للكتاب 

دب اأي�ضاً ل ت������رى مالحمها وخطوطها  ولالأ

على لوح������ات املهند�ضني ب������ل وترى ذلك يف 

أي�ضاً، فبالرغم  عقول وقلوب اجليل اجلديد ا
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ن�ضانية  جيال الإ من اأن هذا اجليل هو اأكر الأ

يف التاري������خ ن�ضيباً من التعل������م والثقافة، اإل 

أق������ل من اإقباله على  اأن اإقبال������ه على الكتب ا

اخليالة، واإقباله على م������ا يخاطب امل�ضاعر 

ب�ض������كل �ضطح������ي اأكر م������ن اإقبال������ه على ما 

يخاطب العق������ل، واإن تقبل������ه للكلمة العابرة 

اأكر من تقبله للفكرة العميقة، واإقباله على 

الثقاف������ة العاملية اأقل من اإقباله على الثقافة 

ال�ضطحية، و�ضمن مناخ كهذا فاإن هذا اجليل 

ق������د اعترب متجاوزا حلدود احلا�رص منغم�ضاً 

دب من حماه ومل  يف امل�ضتقب������ل الذي طرد الأ

يجد فيه لنف�ضه م�ضتقراً ومكانة.

ن م������اذا علينا اأن نفع������ل حيال هذه  والآ

اإن  ؟..  �ضحيح������ة  أنعتربه������ا  ا التنب������وؤات؟.. 

حماول������ة التنكر له������ا غري معقول������ة ول�ضيما 

دب تلوح يف  ومظاه������ر التقنية املناف�ضة ل������الأ

أن�ض������ار هذه النظرية ي�ضريون  فق وهاهم ا الأ

لتلك املظاه������ر وي�ضت�ضهدون بها ومبنجزاتها 

املاثلة اأمام اأعيننا والتي ميكن اأن يجنى دور 

حتققها يف امل�ضتقبل، ولو اأن بع�س ال�ضكوك 

مبدى اجلدوى القت�ضادية يف ربط كل بيت 

ب�ضبكة ات�ض������ال اإلكرتونية ت�ضاور العديد من 

أنه اإذا كانت هذه التنبوؤات  النا�س، واملفرو�س ا

أو اأن مقدمتها  أو قابلة للتحقي������ق ا معقول������ة ا

أ تناق�س اإنتاج الكتب  ت�ضري اإىل ذل������ك اأن يبدا

ن،  ولكن الواقع خالف  واملطبوع������ات من الآ

ذلك فاإنتاج الكتب ومبيعاتها ورمبا قراءتها 

يف تزاي������د، وبدلً من اأن ت�ضمحل دور الن�رص 

جندها تزدهر، وخا�ضة بالن�ضبة لن�رص الكتب 

الزهيدة الثم������ن ذات الغالف الورقي والتي 

تطبع وتوزع وتباع منه������ا اأعداد هائلة، وقد 

كان امل������رء يجد �ضعوب������ة يف احل�ضول على 

الكتاب قبل عدة �ضنوات، ولكنه اليوم يعتمد 

عليه يف كل مكان اأو ل تكاد تخلو من اأعداد 

كبرية متنوع������ة من الكتب مدين������ة اأو قرية، 

أو بل������دة نائية، اإذاً فتف�ضري ه������ذه الظاهرة،  ا

أنها عالمة  ظاه������رة انت�ض������ار الكتاب عل������ى ا

همي������ة الكتب  عل������ى ا�ضمح������الل وانحدار لأ

والكلمة واملطبوعة اأمر يثري الده�ضة ويربك 

التفكري.

ال�صباب والثقافة امل�صادة

دب فمن الوا�ضح  واأما عن ال�ضب������اب والأ

واملوؤك������د اأن الكت������اب هو اآخر �ض������يء ي�ضعى 

للح�ض������ول عليه، هوؤلء ال�ضباب الذين برزوا 

ح������داث واحتلوا وعي العامل..  على م�رصح الأ

أنهم قروؤوا روايات وق�ض�ضاً  نعم لقد �ضمعنا ا
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داب العاملي������ة، ولك������ن التف�ضري لهذه  م������ن الآ

ن ما  أنه������ا �ضذوذ عن القاع������دة ولأ الق������راءة ا

دب وهدماً  ق������روؤوه مل يكن اإل هجوماً على الأ

له من الداخ������ل وحرباً على املنطق واجلدل 

ح������وال فاإن الناطقني  املنظ������م، ويف جميع الأ

با�ض������م هوؤلء ال�ضباب اأكدوا دون كلل على اأن 

أ�ضا�ضياً من همومهم يف  الكتب لي�ضت هم������ا ا

هذا الع������امل، واإن املرء ليت�ضاءل كم هي ن�ضبة 

ال�ضباب الذين رك�ضوا وراء الثقافة اجلديدة 

أو ان�ضم������وا اإليها من جمم������وع ال�ضباب، وكم  ا

جيال  ي������ا ترى �ضتكون هذه الن�ضبة من بني الأ

القادمة؟..

اإنن������ا اليوم جن������د اأن الثقاف������ة اجلديدة 

تذبل وت�ضمحل يف احلياة اليومية واإن كانت 

آثارها مازالت وا�ضحة يف جمال  ب�ضماته������ا وا

واح������د فقط األ وهو جم������ال اجلن�س، اإن كل 

أ�ضبه  ي������وم مير يربهن لنا اأن الثقاف������ة كانت ا

أبدا  باإنتاج فريد يف ف������رتة جديدة لن يتكرر ا

ومل تكن كما يظ������ن البع�س عهداً جديداً من 

ن�ض������اين. لقد جنحت اأ�ضوات  تطور النوع الإ

ال�ضباب يف اجلامع������ات لي�س فقط بتو�ضيح 

أنا�س  نف�ضهم، بل يف اإجناب ا روؤية ال�ضب������اب لأ

عادوا اإىل الكتاب ال������ذي تراكم عليه الغبار 

أو بو�ضتني من جديد اأي�ضاً. اأكر بو�ضة ا

دب والثورة الأ

دب  اإذاً فالدعاء الذي يقول باأنه لي�س لالأ

م�ضتقبل يجب اأن ل يوؤخذ ماأخذ اجلد، واإمنا 
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الذي يجب اأن يوؤخذ هذا املاأخذ هو ما و�ضل 

اإليه هذا الدعاء من تقبل وانت�ضار بني النا�س، 

دب باملوت ل يعلنون  ذلك اأن الذين تنبوؤوا لالأ

ع������ن ولدة اأدب جديد لي�������س يف مقدورهم 

أمله������م اأن يتحقق  ال�ضيطرة علي������ه، بل وكل ا

دب،  ما دعوا اإليه فق������ط، األ وهو اندثار الأ

كما اأن بع�ضاً من ه������وؤلء املتنبئني يتطلعون 

دب لزعمهم اأن الكتاب لي�س اإل  اإىل موت الأ

ن�ضان ولن�ضتمع  أداة من اأدوات ال�ضتعباد لالإ ا

اإىل ما يقوله »نورمان ب������راون«: »ل�ضنا �ضوى 

اأ�رصى ل�ضلط������ة تقيم خارج ذواتنا، وب�رصاحة 

ف������اإن هذه ال�ضلطة لي�ضت غ������ري الكتب، التي 

تكبل اأفكارنا وتعم������ي ب�ضائرنا فال نرى اإل 

م������ن خالل عيون ميت������ة، اإن الكتب امل�ضتقرة 

كالطال�ضم يف اأعماقن������ا، اإنها �ضلطة املا�ضي 

و�ضطوت������ه، مازالت تبا�������رص تاأثريها علينا يف 

اأعماقن������ا   ولعّل اأعظم اإجن������از نقدمه على 

أ�ضباح  طريق التحرير الذات������ي هو اأن نطرد ا

هذه الكتب املع�ض�ضة يف اأعماق اأذهاننا..«.

وي�ضيف ب������راون قائاًل: »اإنه لي�س الكتب 

وحده������ا هي التي تكر�������س عبوديتنا للرتاث، 

أي�ضاً لذل������ك املا�ضي هي  واإمن������ا العبودي������ة ا

الت������ي تع������زز اإذلل �ضلط������ة العق������ل واملنطق 

فين������ا، اإن اأمل تل������ك ال�ضلط������ة ال�ضلفية هي 

أردنا  الت������ي يجب علينا اأن نتحرر منه������ا اإذا ا

نف�ضن������ا واأرواحنا اخلال�������س والنجاة«، اإّن  لأ

أنه  جميع الكتب كم������ا يقول براون -واأعتقد ا

يقول ذلك حقيقة ل جمازاً- يجب اأن ن�ضعل 

فيها النار. »ولتح������رق الكتب يف نار اجلنون 

املقد�������س وليخ������ف عبوؤها علين������ا ولتتطاير 

يف اللهي������ب..«. اإذاً فنورم������ان يعترب الكتاب 

بعادها يف  عقب������ة اأمام ثورة عارمة ل مثيل لأ

ن�ضانية نف�ضها،  التاري������خ، ثورة �ضد احلالة الإ

دب ثم موته  بينما يرى اآخرون اأن انحدار الأ

�ضب������اب �ضيا�ضية، فقد �رصحت اإحدى  يعود لأ

دب م�ضاد للثورة،  الفتيات الثوري������ات باأن الأ

أ�ضتاذها يف  وقد كان ت�رصيحها ترديداً لكالم ا

نه  دب الذي �ضجب املو�ضوع الذي يدر�س لأ الأ

يجعلن������ا متبلدين بقتله غ�ضب������اً على الو�ضع 

الراهن وبت�ضجيعه على التعاي�س ال�ضلمي مع 

�ضتاذ وتلميذته  �ضياء كما هي، لقد ن�ضي الأ الأ

دبي������ة العظيم������ة كروايات »  عم������ال الأ اأن الأ

ديكن������ز« كان لها تاأثري م�ض������اد، فقد اأطلقت 

أثارتهم نحو  غ�ض������ب ال�ضعراء من عقال������ه، وا

وال�ضيا�ضي  الجتماع������ي  �ضالح  بالإ املطالبة 

وبذلك �ضاعدت النا�س على الروؤية بو�ضاطة 
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عيونهم بعك�س م������ا ادعاه نورمان، ومع ذلك 

دب والفن عموماً  كله فنحن ل ننك������ر باأن الأ

عظم ب�ضكل خا�س، وهي ب�ضكل عام موؤثرة  الأ

�ضيا�ضي������ة وكابح������ة جلماح وج������ذوة ال�ضباب 

مال اليوتوبية. وجممدة لآ

أليوت« ع������ن هذه   »ت.�������س. ا
ّ

لق������د ع������رب

أل������ة ب�رصاحته املعهودة وكلماته احلاذقة  امل�ضا

ح������ني قال: »يف النقد اأنت م�ضئول عما تريد 

بداع م�ضئول عما  فقط، ولكنك يف اخللق والإ

ت�ضتطي������ع اأن تفعل يف املادة التي يجب عليك 

قبولها م������ن حيث هي ثم النطالق منها اإىل 

آف������اق جديدة، اإّن هذه املادة التي يجب على  ا

الفنان قبوله������ا بكل ب�ضاط������ة، والتي يعلمنا 

أو العم������ل �ضدها هي  قبوله������ا ل مقاومتها ا

ديب  أو الأ احلياة ذاتها كما يعرفه������ا الفنان ا

يف ع�رصه ويف مكانه«. ولكن املادة املطروحة 

أليوت ت�ضمل  أو الت�ض������اوؤل كما يقول ا لل�ضوؤال ا

أو �ضعور الكاتب نف�ضه  العواطف والنفعالت ا

وه������ي مادة يج������ب اأن يقبلها ب������كل ب�ضاطة، 

فلي�ضت هي ف�ضائ������ل يجب اأن ي�ضخمها ول 

رذائل يج������ب اأن يخفف منها، اإذاً فال عجب 

دب  اأن جند الثوريني الراديكاليني اأعداء لالأ

أنف�ضهم قبل تغيري  نه يتطلب منهم تغي������ري ا لأ

املجتمع.

ال�صاأم من الكتب

ننا نعي�������س يف ع�رص العنف  وباإيجاز فالأ

اأو ع�رص حترر ال�ضباب، فاإن التنبوؤات مبوت 

دب ك������رت وتزايدت ب�رصع������ة، وبالن�ضبة  الأ

دب �ضي�ضبح مو�ضع �ضك  للم�ضتقبل ف������اإن الأ

أو التمرد،  م������رة اأخرى يف حالة عودة العنف ا

دب بالن�ضبة للكثريين  لك������ن فكرة انقرا�س الأ

�ضباب تتعلق بالتاريخ  أو تبدو معقولة لأ تظل ا

و�ضح لكم ه������ذه النقطة على  ال�ضيا�ض������ي. ولأ

نحو مب�ضط فاإنني اأقول اإن هوؤلء �ضيجدون 

أو ملل من كل  أنف�ضهم يف حالة �ضاأم اأو �ضجر ا ا

دب، فنحن نعرف باأن بع�س  �ضيء يت�ضل بالأ

دب  النا�س يف كل زم������ان ومكان ل يحبون الأ

أو ه������م يتق������ززون منه، ولك������ن نفورهم هذا  ا

أنف�ضهم اأكر مما يدل  هو �ضيء ي������دل عليهم ا

مر  عل������ى ال�ضيء الذي ينف������رون منه، لكن الأ

دباء  ي�ضب������ح جد خمتلف عندما جن������د اأن الأ

دب، عندما جند اأن  أنف�ضهم ينف������رون من الأ ا

دب  النا�س الذي������ن كر�ضوا حياتهم لدرا�ضة الأ

أو كتابت������ه، عندما جند اأن النا�س  أو تعليمه ا ا

أو �ضهوة  دب عنده������م عاطفة ا الذي������ن كان الأ

قلم������ا يقروؤون رواية جدي������دة اأو حتى ديواناً 
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أ ال�ضعر اليوم هم  �ضعرياً جديداً، اإن الذي يقرا

ال�ضعراء ملراجع������ة بع�ضهم البع�س، لكن هل 

أ اأي اإن�ضان غريه������م �ضعراً جيداً؟.. نعم  يقرا

ليزال اأدب الق�ضة وهو الذي اأ�ضبح املظهر 

دب������ي ال�ضائد يف ثقافتن������ا قرن من الزمن  الأ

خر  ي�ضتقطب جمه������وراً كبرياً، لكن������ه هو الآ

اأ�ضبح مماًل عند كثري من النا�س الذين كانوا 

يحبون������ه يف املا�ضي، فقبل ح������وايل خم�ضني 

عاماً اع������رتف الناقد امل�ضهور الالمع »ليزيل 

أدبية  فيدلر« يف بداية مقالة كتبها يف جملة ا

معروفة باأن جم������رد روؤية الروايات اجلديدة 

أو يائ�ضة للهرب اإىل  يثري فيه رغبة جاحم������ة ا

اخليال بدلً من قراءة تلك الروايات.

لقد كان������ت العبارة الت������ي قالها » ليزيل 

دب  فيدلر« مثرية وم�ضيئ������ة اإىل كل حمبي الأ

يف الع������امل ذل������ك الوق������ت، ولكن مث������ل هذه 

العواطف التي ت������دل عليها عبارته اأ�ضبحت 

تالقي ال������رواج والتقدير والقب������ول والتوقع 

الي������وم، كما اأن ناقدة اأخ������رى م�ضهورة هي » 

خرى بقرفها  �ضوزان �ضونتاج« اعرتفت هي الأ

أتها، ولكنها  من الروايات اجلدي������دة التي قرا

عالن عن  دب، الإ مل ترغب ب�ضب������ب ولئها لالأ

دب ق������د مات، لكنها مع هذا  اإميانها باأن الأ

دب، حيث  و�ضعت نظرية لتف�ضري ال�ضاأم من الأ

دب مبوجب تلك  اأ�ضب������ح ذلك ال�ضاأم م������ن الأ

أ�ضكال ال�ضتجابة  النظرية �ضكاًل جديداً من ا

دب، ثم ماذا نقول عن »ريت�ضارد  املنا�ضبة لالأ

دب واملحرر والناقد وا�ضع  أ�ضتاذ الأ بويرير« ا

النت�ضار الذي امتدح رواية حديثة بقوله اإنها 

أنه لول اأن دعي  نت������اج عبقري ولكنه اأ�ضاف ا

اإىل قراءتها ومراجعته������ا فاإنه ما كان ليهتم 

دب  بقراءتها.. ما ال������ذي �ضبب ال�ضاأم من الأ

أ�ضا�ضي عن بويرير  ياترى؟.. مل يحدث تغيري ا

الذي اعرتف ب�ضجاع������ة ب�ضاأمه من كثري من 

داب الكال�ضيكي������ة املعروفة، ولكن امل�ضكلة  الآ

عند نق������اد مثل فيدلر و�ضونتاج الذين ركزوا 

اهتمامهم عل������ى احلركة احلديثة التي توؤكد 

التجريب ال�ضكلي هي فن تقليدية اجلديد تلك 

التي �ضاع������دت على اهرتاء احلركة احلديثة 

ن تلك احلرك������ة اأ�ضبحت اأكر تقليدية من  لأ

كونها حديثة، وبالفعل ل يبدو عنيفاً وقدمياً 

وبالي������اً - اأو مو�ضة قدمي������ة - واأكر تاأخرية 

اأكر م������ن هوؤلء الطليعيني املزيفني اأ�ضحاب 

تلك النظريات امل�ضتحدثة.

ألي������وت وباوند وغريهم  وعندما ت�ضدى ا

دباء املوؤ�ض�ض������ني للحركة احلديثة كي  من الأ
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يجعلوها جديدة فاإن منطلقهم يف جتربتهم 

دبية  عراف الأ ال�ضكلية تلك كان اخ������رتاق الأ

أيهم تافهة لتكوين مفهوم  التي �ض������ارت يف را

جديد للحقيقة، وللعثور على طريقة جديدة 

ح������الل النظام يف الفو�ض������ى التامة للحياة  لإ

دبية  عراف الأ �ضف فاإن الأ املعا�رصة، ولكن لالأ

التي تقف حجر عرة يف طريق اإدراك �ضليم 

ع������راف التي و�ضعتها  ومنظم للع������امل هي الأ

احلرك������ة احلديث������ة نف�ضها والت������ي اأ�ضبحت 

أو اأكر  حرفية واأكادميي������ة وم�ضببة لل�ض������اأم ا

عراف الت������ي اأعلنت احلركة احلديثة  من الأ

احلرب عليها.

اندثار وتاآكل الجتاه الطليعي

رغم اأن احلركة احلديثة تعني التجريب 

أنها تتبنى موقف������اً معيناً جتاه  ال�ضكل������ي، اإل ا

آراء اأ�ضحاب  أكانت ا العامل احلديث، و�ض������واء ا

احلرك������ة مييني������ة مثلما هو احل������ال بال�ضبة 

أو ي�ضارية مثلما هو احلال  ألي������وت، ا لباوند وا

رغوان وغريه، ف������اإن جميع كتاب  بالن�ضب������ة لأ

احلرك������ة احلديث������ة متفق������ون يف عدائه������م 

أو ما ن�ضميه نحن اليوم  للمجتمع الربجوازي ا

بقيم الطبقة الو�ضطى، وبكلمات اأخرى اإنهم 

غرب������اء ونتيجة للع������ذاب ال������ذي ت�ضببه لهم 

ح�ضا�������س فيها كان لديهم  أو الإ ه������ذه الغربة ا

اإدراك م�ضتقل للع������امل جعلهم بالفعل خارجه 

أو م�ضتثن������ني منه، ومب������رور الزمن اأ�ضبحت  ا

املواق������ف امل�ض������ادة للربجوازي������ة واملرافق������ة 

للحرك������ة احلديثة النقطة الت������ي يلتقي فيها 

املوالون للحركة احلديث������ة ثم للفئة املتعلمة 

من الطبقة الو�ضطى.

لقد ب������دا يف بع�������س اللحظ������ات اأن من 

امل�ضتحيل العثور على رواية جديدة ل متجد 

جنازي اأو اخلارق على العامل  تفوق موؤلفها الإ

ال������ذي يعي�س فيه، كم������ا اأن بيت الق�ضيد يف 

ه������ذه الرواية هو اإبراز ه������ذا العامل كعامل ذي 

أو يراه النا�س  �ضحالة واإثارة اأقل مما يتوقعه ا

اأو جمهور الكاتب اأ�ضاًل.. نعم قد يكون هذا 

أ�ضمالية ولكنه �ضيِّئ  �ضيئاً ح�ضناً لل�ضيا�ضة الرا

دبية احلديثة. ومل يرافق ا�ضتنفاد  للحركة الأ

دبية احلديثة اإعادة احلياة  أو تاآكل احلركة الأ ا

للواقعية، ففي الوق������ت الذي كان ي�ضكو فيه 

» لزيل فيدل������ر« من انحدار كتاب الطليعيني 

كان »ليونيل تريلنج« ي�ضجل �ضكوى اأخرى ل 

أو املحتوى، ففي راأي  أل������ة ال�ضكل ا تتعلق مب�ضا

دب ا�ضت�ضلم طوعاً وتنازل عما  »تريلنج« اأن الأ

أه������م وظائفه ال�ضيا�ضية وهي  كان يعترب من ا
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وظيفة التحري والنقد للقيم والأخالق، لقد 

رثيت للدرج������ة التي و�ضلت اإليها الرواية يف 

تخليها عن دوره������ا القدمي ولقيامها بعر�س 

أنب������اء علين������ا ل ناألفها، واأح������دث من رثائي  ا

أك������ر عنفاً منه ما قال������ه »توم ولف«.  هذا وا

»ويف الوقت ال������ذي و�ضلت فيه اإىل نيويورك 

هجر الكت������اب اأغنى حق������ول الرواية، وعلى 

أو اللوحة الجتماعية  وجه التحديد املجتمع ا

والقي������م والأخالق والطريقة الت������ي نعي�ضها 

اليوم«.

بدائل الرواية

اإن الذي نرثيه هو الرواية الواقعية، ذلك 

أنها مات������ت وت�ضابق كل منا لري�ضح خلفها يف  ا

القي������ام بال�ضتق�ضاء ونق������د القيم والأخالق 

وال�ضلوك، واملجيء باأنباء عن الطريقة التي 

ن، فاإن تريلن������ج وقد تاأثر برواية  نعي�ضه������ا الآ

دايفيد ريزمان »اجلمهور املنعزل« ير�ضح علم 

أنا واآخرون  الجتماع كبدي������ل، بينما ر�ضحت ا

مثلي املق������الت والتحقيقات ال�ضحفية التي 

أينا  تهت������م بكل �ضيء كبديل للرواية، بعد ما را

اأن املقال والتحقيق يحت������الن مركز الرواية 

الت������ي ا�ضت�ضلمت دون قيد اأو �رصط، اأما ولف 

واأمثاله فق������د ر�ضحوا ال�ضحاف������ة اجلديدة 

أو كوريث �رصعي للروايات التقليدية  كبدي������ل ا

العظيمة ذات الطابع الواقعي.

ن فاإين اأعتقد اأن كال منا كان م�ضيباً  والآ

دب احلديث احلايل، ولكنه  يف �ضكواه من الأ

أو الوريث، ف� »  كان خمطئاً يف اختياره البديل ا

تريلنج« كان خمطئاً يف اختياره علم الجتماع، 

ن عل������م الجتماع يقدم لن������ا القليل القليل  لأ

م������ن حياتنا بدلً من اأن يقدم لنا اأكر واأكر، 

اإ�ضافة اإىل اأن ما يقدم������ه لنا علم الجتماع 

أنا فقد كنت خمطئاً  أما ا معروف لدينا اأ�ضاًل، ا

نه  يف اختياري للتحقيقات كوريث للرواية، لأ

أذنيها  تبني يل اأن هذه املقالت منغم�ضة اإىل ا

وعلى نحو متزاي������د يف التحري�س ال�ضيا�ضي 

خالقي������ة بدلً م������ن انغما�ضها  واملواع������ظ الأ

طولً وعر�ضاً وعمقاً يف ال�ضتق�ضاء، والنقد 

ع������راف  خ������الق والأ والت�ض������دي للقي������م والأ

ال�ضائدة، كما كان ول������ف خمطئاً يف اختياره 

نه تبني فيما بعد اأن ال�ضحافة  لل�ضحافة، لأ

اجلديدة قلدت اأو حذت حذو الكتاب اجلدد 

املماثل������ني لها يف الرنج�ضية ويف ا�ضتغالل كل 

ظهار �ضخ�ضيتها بهدف  مو�ضوع اأو فر�ضة لإ

تاأكيد تفوقها يف الع������امل، وذلك كله بدلً من 

العمل -بروح بلزك- كموؤ�ض�ضة اجتماعية.

اإذاً وق������د �ضهدت اخلم�ضون �ضنة املا�ضية 
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دبية حم������ل الواقعية، ثم  حل������ول احلرك������ة الأ

دبي������ة بنار النزوات  اح������رتاق هذه احلركة الأ

احلديثة، والبحث امل�ضتميت عن �ضكل جديد 

دب بكل ما  دب يلب������ي الطموح القدمي لالأ لالأ

في������ه من غن������ى وتف�ضيل وعلى ه������ذا النحو 

يظهر الع������امل كما هو بالفع������ل وبحيث يدفع 

ن�ضان اإىل جتديده وتن�ضيطه، ويف �ضوء هذه  الإ

التجرب������ة ماذا تخبئ لنا ال�ضنوات اخلم�ضون 

أنه ل  أو ماذا نتوقع منها؟.. بديهي ا القادمة، ا

توجد طريقة جتعلنا نع������رف بال�ضبط ماذا 

أتوقع ع������ودة اأدب اخليال  أت������ي، ولكنني ا �ضيا

رواء ظمئن������ا الدائم لك�ضف  ثاني������ة كو�ضيلة لإ

حياتنا وبي������ان الذي ير�ضينا وي�ضبعنا، واإنني 

ن منطلق التاريخ  اأعتقد باأن ذلك �ضيحدث لأ

دب������ي ي�ضري اإليه، ول بديل عن هذه العودة  الأ

اإل التوج������ه نح������و القرب، وف������ى اعتقادي اأن 

دب �ضيختار الع������ودة اإىل اأ�ضله ولن يختار  الأ

ين اأعتقد باأن ق�ضية  الذهاب اإىل القرب، ل لأ

دب �ضعيفة اأو خا�رصة  عدم وجود م�ضتقبل لالأ

نه م������ن امل�ضتحيل ت�ضور عامل  فح�ض������ب، بل لأ

�ضاءة،  وتتوقف  تعجز فيه الكلمات ع������ن الإ

فيه الق�ضة عن الكالم.

❁ نورمان بود هورتز كاتب يعمل يف جملة »تعليق« )Commentary( وهي واحدة من اأن�صط املجالت الفكرية 

مريكية يف اخلم�صينيات وما  والنقدية يف اأمريكا، وللكاتب مقالت ودرا�صات جمع بع�صها يف كتب منها »الكتابة الأ

بعدها« و»ما ينبغي وما ل ينبغي«.

الهوام�ش

¥µ
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باحث وخطاط �ضوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

احللل النبوية ال�رشيفة

عجاز جناز والإ بني الإ

❁
مع�صوم حممد خلف

تتاأ�س�������س بني������ة اأي خطاب معريف وف������ق جتان�س داخلي ب������ن اأجزاء ذلك 

أ�س�س منهجي������ة، اإذ ال ميكن ف�سل  اخلط������اب وبن م������ا حتتويه من م�سامن وا

أداء مهمته املعرفية بكل  اأجزائ������ه عن بع�سها والتي تعمل جمتمعة من اأج������ل ا

قابلية ومرونة وبناء. 

وم������ن خالل العالقة الناجتة عن فاعلي������ة عنا�رص تلك البنية والتي ميكن 

فهمها داخليا يف العودة اإىل م�سادرها وفق قوانن بنائية تكون مرجعية ثابتة 

�سالمي.  يف منهاج الت�رصيع االإ
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 وتع������د احللية النبوي������ة ال�رشيفة واحدة 

بداعي������ة املهمة يف تاريخ  جنازات الإ م������ن الإ

اخلط العرب������ي، الذي اقرتن بالقراآن الكرمي 

يف مراحل تطوره وجتويده اجلمايل، بو�صفه 

ن�صاً �صماوي������اً من�زلً وجب اإظه������اره باأجمل 

ال�ص������ور واأكملها مبا يحيلنا اإىل تفرده النابع 

�صالمّية.  من خ�صو�صية العقيدة الإ

كما متثل احللية النبوية ال�رشيفة واحدة 

يات  م������ن الطرائق التي متَّ عربها توظيف الآ

آنية، ف�صاًل عن اقرتان احللية باجلوهر  القرا

مام علي بن اأبي طالب  �صا�صي من رواية الإ الأ

ك������ّرم اهلل وجهه ور�ص������ي اهلل عنه يف و�صفه 

�صخ�صية الر�صول الكرمي وخ�صاله احلميدة، 

و�صمائله املجيدة �صلى اهلل عليه و�صلم. 

ول  وقد مثل������ت احللية من������ذ ظهورها لأ

مرة ع������ام 1610م منج������زاً فني������اً واإبداعياً 

اكت�صب �صفات الهيبة واجلالل عرب املو�صوع 

املقد�س الذي يت�صمنه. وعلى الرغم من اأن 

أو البني������ة الت�صميمية  خراجي ا �صل������وب الإ الأ

وىل  للحلي������ة قد بق������ي ثابت������اً يف مراحلها الأ

�سا�س( لكنه مل  اأي )مرحل���ة تقليد احللي���ة الأ

يح������ل دون حتقيق قدر م������ن الجتهاد الفني 

ال�صاعي لتطوير بني������ة احللية وهيكلها، مبا 

ي�ضفي عليها �ضفات املعا�رصة والتجديد يف 

مراحلها الالحقة. 

اإن احللية النبوية متثل ال�ضفات واخل�ضال 

الظاهرية واملعنوي������ة للر�ضول الكرمي حممد 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، املرتبطة بالن�س الذي 

يقت�ضي قدراً من الفه������م ملكنوناته اجلزئية 

بق�ضد الو�ض������ول اإىل معانيه امل�ضترتة، اإل اأن 

غي������اب الوعي بالقيم������ة اجلمالية واملعرفية 

للحلي������ة جع������ل ممار�ضتها ل������دى العديد من 

اخلطاطني يف من������اأى عن الوع������ي بقيمتها 

بداعية، مما ت�ضبب ذلك يف اإ�ضاعة اخللط  الإ

خرى  ب������ني مفهوم احللية وب������ني اللوحات الأ

التي حتمل نظامها البنائي. 

لق������د اتخ������ذت احللية النبوي������ة يف كثري 

حيان معي������اراً للتجويد اخلطي على  م������ن الأ

�ضعيد البت������كارات ال�ضكلية اأو على م�ضتوى 

�ضاف������ات النوعّي������ة يف اخل������ط العرب������ي  الإ

أنها اتخ������ذت معياراً متنح  والزخرف������ة، كما ا

مبوجبه اإجازات اخلطاطني، بو�ضفها مثالً 

جازات اخلطّية.  لالإ

فالعتق������اد الديني لدى الفن������ان امل�ضلم 

اجتهدت خميلته يف ابتداع مكمالت جمالية 

ه������ي الزخارف الت������ي اأحاط������ت بالن�ضو�س 
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آنية فاأ�ضف������ت عليها قيمة جمالية ومن  القرا

ثم تط������ورت هذه الزخ������ارف فاأم�ض������ت فناً 

م�ضتقاًل بذاته. 

ك������رب. واأجدادنا  والف������ن ه������و املرب������ي الأ

الذين اأدركوا قدرة الفن يف �ضياغة النفو�س 

رادة، كانوا ي�ضغلون ال�ضباب الذين  وتربية الإ

يبلغون �ضن التعليم بفنون كاملو�ضيقى واخلط 

ليك�ضب������وا حياته������م نظاماً، ويبع������دوا عنهم 

العادات الفا�ضدة. فاإن ال�ضباب الذين يتعلمون 

أ�ضاتذتهم  الكتابة يف �ضن مبكرة يقتب�ضون من ا

خ�ضالً حميدة يبن������ون بها �ضخ�ضياتهم، من 

�ضرب ونظافة وترتيب وعمل دائب. 

يف �ض������وء ه������ذا الفهم ول������دت معطيات 

جديدة اأفرزتها تلك املخيلة يف �ضعيها باجتاه 

مر الذي قاد  اإيجاد �ضيغ توليدية مبتكرة، الأ

أ�ضاليب جديدة يف اخلط العربي  اإىل وج������ود ا

والزخرفة على حد �ضواء. 

لقد احتل������ت احللي������ة النبوي������ة م�ضاحة 

ن�ضان امل�ضل������م ودخولها  وا�ضع������ة يف فك������ر الإ

البيوت واأماكن العبادة ومتت كتابتها من قبل 

اخلطاطني باأعداد كب������رية وباأ�ضكال متعددة 

�ضالمّي������ة )تركي������ا. العراق.  قط������ار الإ يف الأ

م�������رص، �ضورية، اإي������ران. الكوي������ت، واململكة 

مارات العربية املتحدة(  العربية ال�ضعودية، الإ

وغريها. 

اإل اأن احللية املث������ال ظلت مهيمنة على 

ه������ذا املنجز الفني ويوؤك������د الباحث الرتكي، 

م�ضطفى اأغور درم������ان: )بالرغم من ظهور 

حليات خمتلفة يف تكوينه������ا ومكتوبة باأنواع 

�ضا�ضي  اأخرى من اخلطوط، ظ������ل ال�ضكل الأ

أ�ضكال  كر قبولً ورواج������اً( اإذ ظهرت ا هو الأ

وىل اإل اأن  خمتلف������ة بعد ظه������ور احللي������ة الأ

�ضا�س  �ضكال ظلت خا�ضعة للحلية الأ تل������ك الأ

وتقلي������د اخلطاط������ني لنظامه������ا الت�ضميمي 

�ضكال  وكذل������ك يف معاجلات اخلط������وط والأ

الهند�ضية كاملرب������ع والدائرة وامل�ضتطيل التي 

توؤ�ض�س خارطته������ا البنائية وقبول النا�س لها 

على ال�ضعيدين اجلمايل والفكري. 

داة  كم������ا ويعد اخلط العرب������ي مبثابة الأ

التي ميكن بو�ضاطته������ا اإي�ضال ر�ضالة الن�س 

الفكرية واجلمالية عل������ى حد �ضواء يف بنية 

اللوح������ات اخلطية واإظهاره������ا مبظهر لئق 

وجم������ايل ف�ضاًل ع������ن توافره عل������ى املتلقي، 

مبعن������ى املهم������ة التدوينية للن�������س وقد كان 

ن�ضيب احللي������ة النبوي������ة يف توظيف اأجمل 

اخلط������وط واأ�ضعبها يف بنيته������ا الت�ضميمية 



عجاز جناز والإ احللل النبوية ال�رشيفة بني الإ

الث��اين  3142009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

الت������ي عك�ضت قد�ضي������ة ذلك الن�س 

كونه يخت�س بو�ضف الر�ضول الكرمي 

�ضل������ى اهلل عليه و�ضل������م والن�ضو�س 

آنية امللحقة به.  القرا

اإن بع�س اخلطوط ميكن تعلمها 

نها  ب�ضهولة فهي ح�ضي������ة ب�ضيطة، لأ

تعتم������د قواع������د هند�ضي������ة كاخلط 

الكويف والرقع������ة يف بع�س حروفه، 

اأما خطوط الثلث والن�ضخ والديواين 

والتعليق، فهي م������ن اخلطوط التي 

تعتم������د على مه������ارة اخلطاط، ول 

ميكن الو�ضول اإىل معرفة قواعدها 

اإل بعد م������ران طويل مبعنى حتقيق 

اللحظة املبدعة يف جتويد احلرف 

العربي، وهي اللحظ������ة نف�ضها يف املو�ضيقى 

والر�ض������م وال�ضعر، لذلك جلب اخلط العربي 

انتباه الفنانني الغربيني �ض������واء ب�ضبب بنيته 

الفني������ة الطريف������ة يف التكوين������ات اخلطية 

يف خط الثل������ث والن�ضخ والدي������واين اجللي،  

أو ب�ضبب  وبدوؤوا تقليده������ا يف فعالية الر�ضم ا

التزيين������ات التجريدية التي كان������ت ترافقه 

عرابية والتزيينية يف اخلطوط  كاحلركات الإ

التي تتقبل تلك احلركات، وقد كانت الكلمة 

يف ذاتها تب������دو للغرباء ع������ن العربية �ضكاًل 

جتريدياً �رصفاً. 

فالبني������ة اخلطية تربز من خالل متا�ضك 

ج������زاء يف �ضبكة العالقات ب������ني العنا�رص  الأ

التي تنتج اخلارطة البنائية للتكوين اخلطي، 

بنية ال�ضكلية لتغطية  الذي يعني منظومة الأ

اأفق الن�������س، مبا يك�ضف عن م�ضتوى تراتبه، 

آنية( واجلمالية على  دائية )القرا ووظيفته الأ

حد �ضواء. 

فالل������ون وت�ضكيل احل������روف والف�ضاءات 
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مبجمله������ا تع������د اخلارط������ة البنائي������ة للعمل 

الفني املتما�ضك������ة يف الن�س وال�ضكل و املعرّب 

عن متا�ض������ك البنية كونه مبنى �ضكلي ومبنى 

مو�ضوع������ي ناجت عن مع������اين الن�س وجتاوز 

ن�ض������اق وحرك������ة الف�ض������اءات التي تف�ضل  الأ

املكون������ات اجلملية يف الن�ضو�س، ف�ضاًل عن 

لوان مما  خرى مثل الزخارف والأ ن�ضاق الأ الأ

نتج عن هذا التما�ضك توليد بنية جمالية يف 

التكوين اخلطي. 

الل���ون يف احللي���ة النبوي���ة: يعد اللون 

يف الت�ضميم الزخريف قيمة جمالية على تلك 

الوحدات الزخرفية وف�ضلها عن بع�ضها من 

اأجل التمايز، كم������ا اإن تكرار هذه الوحدات 

يف تفاوتها املكاين ميكن متييزها من خالل 

الل������ون ومتييز املف������ردات ال�ضغرية يف الربع 

زهار،  الزخ������ريف الواحد مث������ل ال������ورود والأ

ف�ضاًل عن امل�ضاحات يف الزخرفة الهند�ضية، 

وناً للوحدة  وبهذا يع������د ف�ضاًء فا�ض������اًل ومكِّ

الزخرفية يف الوقت نف�ضه. 

اإن الل������ون ه������و النطب������اع ال������ذي يولده 

النور على الع������ني بو�ضفه �ضوءاً منبعثاً على 

برازه������ا يف الهيئة  الوح������دات الزخرفي������ة لإ

املطلوب������ة واإن الزخرف������ة حتت������وي تفا�ضيل 

دقيقة ل ميكن اإدراكه������ا يف الربع الزخريف 

الواح������د الذي يعد اأ�ضغر وحدة زخرفية من 

�ضياء هويتها  خالل اللون، وبه������ذا تكت�ضب الأ

من خالله.

اإذ لل������ون دللت������ه التعبريي������ة التي ميكن 

�ضكال وفق  الو�ضول اإليها من خالل طبيعة الأ

أو الدللة  مرجعياته������ا وعالقتها م������ع البيئة ا

ال�ضطالحية عليها. 

لوان ف�ضال ع������ن وظيفتها الب�رصية  فالأ

اجلمالية هو اأي�ضاً متثيل للبيئة وانعكا�ضاتها 

مثل اللون الرتابي الذي يعك�س طبيعة البيئة 

العربية ال�ضحراوية. 

فالربودة  ولل������ون خ�ضو�ضي������ة طق�ضي������ة 

أو ال������دفء يدل������ل على  ل������وان ا يف بع�������س الأ

أو واق������ع الفنان  خ�ضو�ضي������ة العم������ل الفني ا

ومرجعياته النف�ضي������ة والبيئية، وبهذا حمل 

�ضالم������ي مميزاته البيئية واجلمالية  الفن الإ

يف ا�ضتخدامه اللون باعتماد املوائمة اللونية 

يف منتجاته الفنية. 

اإن تاأكيد خ�ضو�ضية اللون الذي اعتمده 

الفنان امل�ضلم مرتبط مبا وراء الواقع واملت�ضل 

أ�ضبنجلر( بهذا  بعامل الغي������ب والوجود فريى )ا

ال�ضدد :
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/ اإن اللون ال�ضائد يف الطراز العربي هو 

الذهبي اللون املب�رص باجلنة، وهو لون خارق 

للطبيعة يف�رص الق������وى اخلارقة التي تهيمن 

عل������ى قوانني العامل امل������ادي يف داخل الكهف 

الكوين /. 

زرق بكرة يف  كم������ا ا�ضتخ������دم الل������ون الأ

مزوق������ات الق������راآن الك������رمي ويف امل�ضاحف 

وبذل������ك  واللوح������ات اخلطي������ة  وامل�ضاج������د 

�ضالم������ي املمّيز الذي يحمل  اأ�ضبح اللون الإ

خ�ضو�ضية ذلك الفكر املتاألق. 

البت���كارات يف البني���ة الت�صميمية 

للحلية النبوية :

تيان ب�ضيء جديد ورف�س  اإن البتكار هو الإ

كل م������ا هو تقليدي و�ضابق مبعنى املغايرة يف 

خرين وخطاهم، والتعبري ب�ضكل  تتبع نهج الآ

�ضكال ال�ضابقة والتي تفر�س  م�ضتقل يخالف الأ

عليه من داخل الذات ل من خارجها ،فكانت 

جناز  حماولة اخلطاط الدائمة هي ال�ضعي لإ

�ضكال  أ�ضاليب ابتكاري������ة لالأ جديد واإيج������اد ا

الفنية 

على الرغم من ثب������وت امل�ضامني للحلية 

النبوية، �ضعياً للتف������رد والتمّيز غري امل�ضبوق 

هم  بالن�ضبة له، لذلك فاإن العمل الفني هو الأ

يف اختي������ار طبيعة ال�ضياغ������ة التي ميار�ضها 

خري������ن،  اخلط������اط يف مغاي������رة اأعم������ال الآ

عمال الفنية  وحتدث عملية البت������كار يف الأ

م������ن خالل �ضفت������ي النهم������اك والرتكيز يف 

مو�ضوع التخ�ض�س لفرتة طويلة من الزمن، 

أبرز املزايا العقلية للمبتكرين.  وهما من ا

والبت������كار لبد واأن ي�ضتن������د اإىل خربات 

�ضابقة لدى الفنان وتوجهه نحو املو�ضوعات 

التي يخو�س بها، ومن ث������م ينتمي اإليها كلياً 

فت�ضبح لدي������ه تطلعات ابتكاري������ة توؤدي اإىل 

بداع .  نتائج جديدة نحو طريق الفن والإ

واأخ������رياً: فلي�������س يل اإل اأن اأقف اإجاللً 

واحرتام������اً ل�ضاحب هذه ال�ضخ�ضية الفريدة 

وهي عرفاناً ل يُذكر اأمام ما قّدم من بطولت 

ودرو�س �ضتبقى على الدهر منهاج حياة لكل 

ر�س ومغاربها.  امل�ضلمني من م�ضارق الأ

 يف مدح 
ّ
�ضالمي حيث يقول ال�ضاع������ر الإ

الر�ضول :

حممد               م��ث��ل  ال��رح��م��ن  يخلق  مل 

ط���الق ب��ني ال���ورى ب�����رسًا على الإ

ك���ال ول ع����رف ال���الئ���ق ق���دره          

 م���ا ف��وق��ه ح��ق��ًا ���ص��وى ال���اّلق
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م����اذا اأق�����ول ب��و���ص��ف��ه وم��دي��ح��ه             

��������رساق و����ص���ن���اه دوم�������ًا ب���اه���ر الإ

ف������اإن احللي������ة النبوي������ة ال�رصيف������ة تع������د 

آة ن�ضتطل������ع من خالله������ا القب�س الهادي  مرا

�ض������وة احل�ضنة وهي  والطري������ق امل�ضتقيم والأ

مفتاح ل�ضخ�ضية �ضّيد الكائنات حممد �ضلى 

اهلل علي������ه و�ضلم والذي يق������ول يف احلديث 

أنا اأوىل النا�س  ال�رصي������ف: »ما من موؤمن اإل وا

خرة، فاأمّيا موؤمن ترك مالً  به يف الدنيا والآ

فلورثت������ه من كانوا، ومن ترك َديْناً اأو �ضياعاً 

– عيالً فقراء – فلياأتني فاأنا موله«. 

أبده مل يعرف ب�رصاً  أزله اإىل ا اإن الع������امل من ا

 اخلالئق، 
ّ
م�ضّف������ى املعدن، زكي ال�ضرية، بهي

�ُضلب اجلهاد، �ضّباراً على ال�ضدائد، فانياً يف 

ربه، �ضديد التعلق ب������ه، دائم الذكر له مثلما 

عرف هذه ال�ضمائ������ل يف النبي حممد �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم. 

ومل يعرف العامل اإن�ضاناً �ضّق طريق الكمال 

�ضّق������اً، ومهده للنا�س متهي������داً، ودعاهم اإليه 

اأح������ر دعوة، و�������رصح معامله له������م اأرق �رصح، 

وحتّمل يف ذات اهلل م������امل يتحمل اأحد، مثل 

ما عرف هذه ال�ضمائل يف النبي حممد �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم. 

اإن������ه ل يعرف طرف������اً م������ن عظمة هذا 

الر�ض������ول ال�ضخ������م اإل رجل در�������س فال�ضفة 

خ������الق والجتم������اع، و�ضا�ض������ة ال�ضع������وب،  الأ

واجليو�س، وموؤ�ض�ضي احل�ضارات والدول. 

فاإذا فرغ م������ن هذا الدر�������س امل�ضتوعب 

ر�������س، وانتهى م������ن ا�ضتعرا�ضه  لعظم������اء الأ

للمربِّزي������ن من قادة الب�رص وقف مبا لديه من 

ن�ض������ان الكامل »حممد«  خ������ربة اأمام اأجماد الإ

ر�س تال�ضوا يف �ضناه، واأن  لريى اأن عباقرة الأ

أم������ام هداه، واأن امتيازهم  آثارهم ت�ضاءلت ا ا

على اأقرانهم حتّول �ضفراً اأمام �ضم�س النبوة 

الطالعة وهالتها الرائعة. 

فحقيقة الر�ضول �ضل������ى اهلل عليه و�ضلم 

يادي التي  فوق م������ا ي�ضف الوا�ضف������ون، والأ

أ�ضداه������ا، جتع������ل كل موؤمن مدين������اً له بنور  ا

ميان الذي اأ�ضاء نف�ضه وزّكاها.  الإ

�ْصَتِقي���ٍم،  اٍط مُّ َ ىَل ����رسِ ���َك َلَتْه���ِدي اإِ نمَّ {َواإِ

َماَواِت َوَما يِف  ���ِذي َلهرُ َما يِف ال�صمَّ ِ المَّ
َاِط اهللمَّ �رسِ

 .{ وررُ مرُ ريرُ الأ ِ َت�صِ
ىَل اهللمَّ ْر�سِ اأََل اإِ اْلأَ
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وزير الرتبية �ضابقًا )�ضورية(.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

وقفة مع العجيلي

❁
حممد جنيب �ل�سيد �أحمد

.. لقد عرفت فيم������ن عرفت من النا�س، رجاالً لهم ح�ضورهم الرائع، يف 

جمتمعاتهم وخارجها، حتلوا ب�ضفات ح�ضارية خالقة، نبغوا واأبدعوا، وخلفوا 

آثاراً باقية..  ا

لق������د جمعتهم قوا�ض������م م�ضرتكة.. يف اأ�ضال������ة املنبت واملوهب������ة الفطرية 

واملوؤه������الت املكت�ضب������ة، يف البيئ������ة االجتماعي������ة الواعية، والرتبي������ة الدينية 

ن�ضانية،..  واالأخالقية، وامل�ضاعر الوطنية والقومية واالإ
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.. م������ن ه������ذا الرعي������ل.. عب������د ال�سالم 

العجيلي.. لقد عرفته عن بعد، عرب �سمعته 

أدي������ب وبرملاين  ذائع������ة ال�سي������ت، كطبيب وا

و�سيا�س������ي، واأعجبت ب������ه، كمثقف عربي، له 

�سخ�سيته املميزة..  منذ ع�رشين عاماً ونيف، 

حظيت اأن اأكون حمافظاً للرقة، فعرفته عن 

قرب، وتوطدت ال�سل������ة بيننا، وتطورت اإىل 

�سداقة، توا�سلت وما انقطعت يوماً..     

خ������رى، كنت اأجدين  .. بني الفين������ة والأ

م�س������دوداً للحديث عنه، كما ه������ي اأحاديث 

امل�ساف������ات العربي������ة، واأحادي������ث النا�س كل 

النا�������س،.. عن ح�سوره الدائ������م يف النفو�س 

والعق������ول، ع������ن اأقواله وحكايات������ه امل�سوقة، 

احلكيم������ة والطريف������ة، ع������ن فعال������ه اخلرية 

والنافع������ة..     ف�ساًل عن العتزاز مبواقفه 

الوطنية والقومية امل�رشفة.. والتزامه مب�سقط 

خري، طيب اهلل ثراه..  أ�سه ومثواه الأ را

.. لق������د احت������ل يف نفو�������س النا�س مكانة 

رفيعة، يزينها توا�سع جم، حيث ي�سدق فيه  

قول ال�ساعر:

لناظر الح  كالنجم  تكن  توا�ضع 

رفيع وه���و  امل���اء  �ضفحات  ع��ل��ى 

.. لعل من يلتقيه، يلم�س فيه اأول ما يلم�س، 

�ضماته احل�ضاري������ة، ومعانيه الوا�ضحة،.. اإذ 

أ، يف امل�ضكن وامللب�س،  احل�ض������ارة كل ل يتجزا

يف املاأكل وامل�������رصب، يف ال�ضلوك واملمار�ضة، 

أنه  ويف مناح������ي احلياة كافة.. كم������ا يدرك ا

أديباً  ب������دان والنفو�س، ول ا م������ا كان طبيباً لالأ

و�ضاع������راً فح�ضب، بل كان علم������اً من اأعالم 

الفاعلية يف التاأثري والتاأثر من خالل توا�ضله 

مع النا�س جميع النا�س، وم�ضاركاته الوا�ضعة، 

ن�ضطة التي تبعث  واإ�ضهاماته اجل������ادة، يف الأ

حركة دائمة على �ضاحة املحافظة كلها، ويف 

جميع امليادي������ن.. الجتماعي������ة واخلدمية، 

العمرانية والبيئي������ة، القت�ضادية واملعا�ضية، 

اإىل الرتكيز على املظاهر احل�ضارية املتمثلة.. 

يف النظافة واحلدائق، وال�ضاحات واملداخل، 

ثرية  نارة واملياه، ..امتداداً اإىل املواقع الأ والإ

أبرزها �ضور الرقة، وقلعة جرب، ور�ضافة  ومن ا

ه�ضام، وق�ضور الر�ضيد.. اإىل جانبها املواقع 

ال�ضياحي������ة، ويف مقدمته������ا �ضف������اف بحرية 

�ضد، وجزيرة الثورة و�ضفاف الفرات،.. . الأ

.. ف�ضاًل عن النواحي الرتبوية والثقافية 

والفنية والريا�ضية.. من خالل التوا�ضل مع 

�رصة الرتبوي������ة، والتعاون مع رواد الثقافة،  الأ

وت�ضجي������ع النا�ضئ������ة منهم.. وبف�ض������ل مل�ضاته 
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بداعية ومتابعاته اجل������ادة.. غدت فرقة  الإ

الرق������ة للفنون ال�ضعبية بقيادة     � اإ�ضماعيل 

العجيل������ي �، معلماً من مع������امل الرقة وتراثها 

ال�ضعبي، على امتداد �ضاحة الوطن وخارجه.. 

كما كان للريا�ضة عامة، والفرو�ضية خا�ضة، 

موقع رفي������ع يف نف�ض������ه، وكان حري�ضاً على 

اإبراز حيويته������ا، وموا�ضلة الفرو�ضية العربية 

�ضيلة.. و�ضولً اإىل جوانب احلياة كلها. الأ

طار تتجلى حياة العجيلي،  ..يف ه������ذا الإ

احلافلة بالعطاء، وقد ج�ضدت روؤيته ال�ضائبة 

املع������اين احل�ضاري������ة الهادف������ة اإىل تر�ضي������خ 

ن�ضان، وتوطيد القيم واملثل العليا،  اإن�ضانية الإ

�رصة  أ�ضا�س بناء الأ ن�ض������ان العربي، ا يف بناء الإ

مة.  واملجتمع، والوطن والأ

.. ح�ضبن������ا حديثه الذي ق������ال فيه: »اإين 

م������ن اأمة اآمنت دوماً باأن الروح فيها اأوىل من 

أو  اجل�ضد، وباأن مع������اين جمردة، مثل اجلود ا

أ�ضمى من  أو الذكر احل�ضن، هي ا ال�ضجاع������ة، ا

املال، اأو طول البقاء، اأو احلياة نف�ضها«.

.. م������ن هنا ن�ض������ل اإىل اأن حياة العجيلي 

الزاخ������رة باحلركة واحلياة، هي������اأت له �ضبل 

ا�ضتيعاب مفاهيم ح�ضارة البادية التي انطلق 

منها، اإىل جانب مفاهيم ح�ضارة املدن التي 

أتاح له اأن  مر ال������ذي ا ح������ط رحاله فيها.. الأ

ي�ض������م املجد احل�ضاري م������ن اأطرافه، فكان 

كما قال ال�ضاعر:

النا�س للنا�س من بدو ومن ح�رس

بع�س لبع�س واإن مل ي�صعروا خدمرُ

..يف هذا املوقف يحلو احلديث عن قول 

�ضديقه ال�ضاعر نزار قب������اين: »عبد ال�ضالم 

هو اأروع ب������دوي عرفه احل�������رص، وهو اأروع 

ح�رصي عرفه البداة«.

أنه نتاج  ..ولع������ل اأقرب م������ا يقال في������ه، ا

مر  جدلية التكامل بني الب������دو واحل�رص، الأ

ال������ذي يعيدن������ا اإىل ما قاله اب������ن خلدون يف 

مقدمته: »اإن اأجيال البدو واحل�رص طبيعية � 

والبدو اأ�ضٌل للمدن واحل�رص و�ضابق عليهما 

� واأن اأح������وال احل�ض������ارة نا�ضئ������ة عن اأحوال 

أنها اأ�ضل لها«. البداوة وا

.. يف ه������ذا املجال نعتقد ب������اأن العجيلي 

كان قارئ������اً جيداً لبن خلدون واأمثاله، وكان 

م������دركاً حلركة التوافق والت������وازن بني البدو 

واحل�رص،.. لقد تهياأ له مزيج غني من الزاد 

احل�ض������اري املتكامل املت������وازن.. وذلك عرب 

عبائها  �ضفار، وع�ضقه لها، وحتمله لأ حبه لالأ

وم�ضاقها، حيث طاف اأرجاء الوطن احلبيب 
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أنح������اء العامل������ني العربي  ا �ضوري������ة، وجاب 

�ضالم������ي، وج������ال بلدان الع������امل باأركانه  والإ

ربعة.. تفاعل تاأثراً وتاأثرياً وخلف نتاجاً  الأ

ثّراً م������ن النر وال�ضعر، كم������ا اأغنى املكتبة 

أدب������ه الرفيع، يربو على  العربي������ة بزاد من ا

�ضفار القريبة  ربع������ني موؤلفاً.. ذلك اأن الأ الأ

والبعيدة، الق�ضرية والطويلة، داخل الوطن 

أك������ر ما تعرب ع������ن البنية  وخارج������ه، تعرب ا

ن�ضان، وعن نظرته الثاقبة،  احل�ضاري������ة لالإ

�ضفار ثقافة، واأن التنقل  كما جت�ض������د اأن الأ

متع������ة، واأن التجوال جتدي������د، واأن التغرب 

جمد.. قال ال�ضاعر:

وطان يف طلب العال تغرب عن الأ

�صفار خم�س فوائد و�صافر ففي الأ

معي�صة واك��ت�����ص��اب  ه���م  ت��ف��ري��جرُ 

م��اج��د و���ص��ح��ب��ة  آداب  وا وع���ل���م 

أ�ضفاره فقال: »ما  ..وقد حتدث هو عن ا

كتبت������ه يف اأدب الرحالت لي�ض������ت ق�ض�ضاً.. 

دب اإل يف  اإن������ه وقائ������ع حقيقية مل يدخ������ل الأ

أ�ضل������وب �ضياغتها.. لي�������س فيها من اخليال  ا

أريد  اإل ال�ضئيل.. واأحياناً ولي�س دوماً.. ول ا

أنها  �ضفار على ا أ كتبي يف الأ لقارئي اأن يق������را

ق�ض�س.. واإمن������ا حكاي������ات لوقائع وو�ضف 

مل�ضاهد«.

�ضف������ار حلم من  .. جمم������ل الق������ول اإن الأ

أبداً،  ن�ض������ان دائماً وا ح������الم التي تراود الإ الأ

أنها و�ضيلة م������ن و�ضائل توا�ضل  اإ�ضاف������ة اإىل ا

ح�ضارات ال�ضعوب وات�ضاعها واإغنائها على 

ن�ضانية  مر الع�ضور.. ذل������ك اأن احل�ضارة الإ

واحدة.

م  ا َخَلْقَناكرُ نمَّ ا�سرُ اإِ َها النمَّ قال تعاىل: {َي���ا اأَيُّ

وب���ًا َوَقَباِئَل  عرُ ���ْم �صرُ نَث���ى َوَجَعْلَناكرُ ���ن َذَك���ٍر َواأرُ مِّ

وا} ِلَتَعاَرفرُ
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..يف ظ������الل ما �ضبق يظل العجيلي مثالً 

للمثقف العربي احل�ضاري املعا�رص، ومعلماً 

ول،  م������ن املع������امل املو�ضوعية، من الط������راز الأ

يزيده بهاًء، ارتباطه الوثيق بجذوره العربية 

أه������ل بلده، يف  �ضيل������ة، والتزام������ه باأهله وا الأ

فراح، وال�رصاء وال�رصاء.     تراح والأ الأ

..لق������د عرب ع������ن هذا حني ق������ال »يقول 

ألي�ضت اإقامتك يف الرقة  حب������ة: ا يل بع�س الأ

أمل يكن املقام اأطيب يف كثري من  حالة غريبة؟ ا

ماكن واملدن؟.. واحلق اأقول: لقد اخرتت  الأ

�������رصار والرت�ضد،  ه������ذا املقام ع������ن �ضبق الإ

فاأعطتني مدينتي مثلما اأعطيتها،.. و�ضدق 

ال�ضاعر حني قال:

باأهلها ب��الد  �صاقت  م��ا  لعمرك 

ت�صيق« ال���رج���ال  اأخ����الق  ول��ك��ن 

أي�ض������اً: »اإذا مل يكن  أولي�������س هو القائل ا ..ا

قل  ارتباط������ي بالرقة عاطفياً، فه������و على الأ

ارتباط واج������ب، بلدة ع�ضت فيه������ا،.. اأهلي 

واأ�ضحاب������ي فيه������ا، وهي الت������ي زودتني مبا 

بنيت عليه حياتي امل�ضتقبلية، من علم ومقام 

اجتماعي واإمكانيات مادية.. من العقوق اأن 

أتركها، ملجرد اأن هناك بلداً اأح�ضن منها«. ا

..الوقوف مع العجيلي ل ميل، واحلديث 

عن������ه ل ينتهي.. اإنه حدي������ث الروح والذات، 

حي������ث اخلا�������س والعام، وه������و احلديث عن 

الرق������ة � درة الف������رات � مبا�ضيه������ا العري������ق، 

وحا�رصها املزده������ر، وم�ضتقبلها املوعود، .. 

ذل������ك اأن الرقة والعجيل������ي �ضنوان.. ي�ضدق 

فيهما قول القائل: 

»من زار الرق������ة، ومل يزر العجيلي، فكاأنه 

ما زار الرقة«.

..كما تدفق املاء الفرات من قلب البادية 

الفراتي������ة، حياة متج������ددة.. انطلق العجيلي 

من قلب البادية الفراتية، معلماً من معاملها 

احل�ضاري������ة الباقية، يف نفو�س وعقول البدو 

أه������اًل لكل  واحل�������رص،.. وب������ات يف قلوبهم ا

مكرمة، وحمبة.. 

..�ضفوة القول، ما قاله ال�ضاعر �ضليمان 

العي�ضى يف �ضديقه � ابن بادية العرب �:

���ص��م��ت��ت ده�������رًا ف��ل��م��ا ���ص��ه��ل��ت

والفجر يحبو يف اليام خيلها 

ق����ذف����ت����ه ف�����ار������ص�����ًا ج�������اء ع��ل��ى

�صهوة احلرف، ا�صمه عبد ال�صالم
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ناقد واأديب �ضوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

وىل ل�شعرية نزار قباين املالمح الأ

❁
مفيد جنم

يف ا�ستع������ادة ن������زار قباين نقدياً ما الذي ميكن لق������راءة جديدة يف جتربة 

أو اأن تعيد  أ�سا�سية يف ال�سعر العربي احلديث كتجربته اأن تقدمه ا �سعرية هامة وا

ر�ض التي حرثت كثرياً من قبل النقد بعدما طرحت تلك  اكت�ساف������ه يف تلك الأ

التجربة نف�سها لعقود طويلة كق�سية اإ�سكالية كانت تلخ�ض يف م�سمونها على 

دبي العربي ق�سية جمالية وثقافية ما يزال اجلدل املحتدم  م�ستوى الراهن الأ

حولها يعك�ض رهانات هذه الثقافة ومقرتحاتها وروؤاها التي تقدمها ل�سياغة 
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آفاقاً  قيم ومفاهيم و�ختيار�ت جديدة تفتح �

أم������ام �لثقافة �لعربية �لتي  جديدة ومغايرة �

يديولوجيا مب�سمياتها �لدينية  طاملا كانت �لأ

و�ملارك�سية و�لقومية و�لليرب�لية هي �ملحرك 

أية �إجاب������ة على هكذ�  و�ملوجه فيه������ا؟!. �إن �

�س������وؤ�ل تقدم نف�سها بو�سفها متتلك مقومات 

و�������روط �لقر�ءة �لو�فية و�لوحيدة تكون قد 

�سادرت �لتعددية يف �لقر�ء�ت ومبد�أ �حلو�ر 

ية ثقافة خالقة ومبدعة �أن  �لذي ل ميكن لأ

ي متاأمل يف  تقوم من دون تو�فرها. وميكن لأ

مو�قف �لنقد �ملتباينة �أق�سى حدود �لتباين 

م������ن هذه �لتجربة �أن يك�سف عن تلك �لروؤية 

حادي������ة �لناف������رة يف ممار�سته������ا �ملنهجية  �لأ

يديولوجي �لذي  ويف ��ستن�سابها ووعيه������ا �لأ

ت�سقطه عليها وتبحث عما يوؤكد م�سد�قيته 

ومو�سوعيت������ه �ملفرت�سة. ولعل ما حاولته يف 

كتاباتي حول جتربة نز�ر عرب مر�حل زمنية 

متباعدة ن�سبياً ما يوؤكد ذلك، ويثبت �سحته 

نا  �إذ ظل������ت حماولتي ترتكز على �إب������ر�ز �لأ

�لذكورية �مل�سخمة و�لنزعة �لرنج�سية عند 

أة بو�سفها مو�سوعاً  �ل�ساع������ر وروؤيته �إىل �ملر�

ل�سهوة �لرجل ونزو�ت������ه ورغباته �لتي عليها 

�خل�سوع لها و�ل�ست�سالم �أمام �سطوة فحولته 

العارم������ة. ومع اأن الربه������ان على �ضحة هذا 

املوق������ف من خالل ال�ضواه������د ال�ضعرية التي 

أمٌر  حتفل بها العديد من ن�ضو�ضه ال�ضعرية ا

ي�ضريه اإل اأن تلك القراءة تبقى قراءة جمتزاأة 

ن ثمة ما تقوله ن�ضو�ضه يخالف كثرياً هذا  لأ

املوقف الذكوري امل�ضخم، ويعمل على نفيه 

�ضكالية  واإق�ضائه ما يعيدنا مرة جديدة اإىل الإ

التي تطرحها هذه التجربة وت�ضتدعي معها 

التحرر من املواقف امل�ضبقة، وحماولة اختبار 

أيديولوجي يبحث عما  ه������ذه التجربة بوعي ا

يوؤكد اأطروحاته ويربرها.

ول )قال������ت يل ال�ضمراء  منذ ديوان������ه الأ

عام 1945( والعنوان هنا ي�ضكل بوؤرة دللية 

نا يف اخلطاب  هام������ة تك�ضف عن مركزية الأ

ال�ضع������ري �ض������واء م������ن حيث �ضم������ري املتكلم 

أو ال�ضخ�س الذي  بالنيابة الذي هو ال�ضاعر، ا

أة  كان اخلطاب موجهاً اإليه من قبل تلك املرا

ال�ضمراء.. منذ هذا الديوان قدم نزار قباين 

وىل )ورقة اإىل القارئ(  يف ق�ضيدة الديوان الأ

ما ميكن اأن ندعوه بياناً �ضعرياً مب�ضطاً حول 

روؤيت������ه لل�ضعر ول������دوره ك�ضاعر مبدع ي�ضفي 

�ضياء والعامل م�ضح������ة جمالية وفتنة  عل������ى الأ

مده�ض������ة. وتلخ�س هذه الروؤي������ة نظرته اإىل 
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دور ال�ضعر وال�ضاعر ك�ضانع جمال و�ضاحب 

اإح�ضا�������س �ضعري مرهف وخ������الق ل يتو�ضل 

أو ابتداع  م������ن ورائه حتقيق اخللود لنف�ض������ه ا

�ضعر عظيم يجعل منه �ضاحب جتربة كبرية 

ن جوهر روؤيت������ه اإىل ال�ضعر تظل  وممي������زة، لأ

يف اإط������ار التعبري ال�ض������ادق واحلي واجلميل 

عما يح�ضه وي�ضعر ب������ه بلغة ب�ضيطة وعفوية 

حا�ضي�س  قادرة على متثل ه������ذه امل�ضاعر والأ

واحل������الت، والتعبري عنه������ا كنوع من حتقيق 

الذات والوجود والن�ضجام مع التجربة التي 

فكار  يعي�ضه������ا يف احلياة. اإن ق������راءة هذا الأ

التي يع������رب عنها �ضعرياً تتطل������ب و�ضعها يف 

�ضياقه������ا التاريخي والفك������ري واجلمايل من 

حي������ث ات�ضالها مع الطروح������ات التي كانت 

تقدمها الرومن�ضية يف تل������ك املرحلة، والتي 

كان������ت ت�ضعى فيه������ا اإىل التخل�������س من لغة 

التفخيم اجلزلة والق������رتاب من لغة احلياة 

وعفويته������ا وكثافتها احل�ضي������ة وجعل الذات 

مب�ضاعره������ا ورغباتها واأحا�ضي�ضها هي النبع 

الذي يغ������ذي جتربة ال�ضاع������ر وميدها بقوة 

اخلي������ال واجلمال، وه������و م������ا �ضيخل�س له 

ال�ضاعر يف مراحل جتربته املختلفة ويحاول 

اأن يعرب عنه دون اللتفات اإىل ما �ضيتهمه به 

خ�ضومه يف اأوقات لحقة:

بيتا ال��ن��ج��م  اأط��ل��ب  ومل  ع��زف��ت 

اأخ����ل����دا اأن  ح���ل���م���ي  ك������ان  ول 

ك��ف��اين »اأح���������س«  ع��ن��ي  ق��ي��ل  اإذا 

اجل���ي���دا ال�������ص���اع���ر  اأط����ل����ب  ول 

»�صيئا« فكونت  »ب�����ص��يء«  �صعرت 

)�(
اأق���������ص����دا اأن  دون  ب��ع��ف��وي��ة 

لقد ك�ضف ال�ضاعر منذ مراحل مبكرة عن 

هواج�������س جتربته وروؤيته اإىل ال�ضعر واأق�ضى 

أنه  حدود طموحاته ك�ضاعر، هو ما �ضنالحظ ا

اأخل�س له يف جتربته على مدى عقود طويلة، 

أ�ضا�ضياً من تلك  أنه يف�رص جانباً مهماً وا كم������ا ا

�ضكالية الت������ي طرحتها جتربته �ضواء على  الإ

أة وموقفه منها، اأو على  �ضعيد العالقة باملرا

�ضعي������د �ضكل الكتابة ال�ضعري������ة واختياراتها 

أو بنية لغته ومعجمه ال�ضعري وطبيعة  الفنية ا

ال�ض������ورة التي ظل������ت يف الغال������ب يف اإطار 

ال�ضورة القائمة عل������ى الت�ضبيه والتي حتمل 

يف مفرداته������ا ومعانيها وبنيته������ا الت�ضكيلية 

أناقة ت�ضكل الطبيعة الدم�ضقية من  رهافة وا

اأزهار وع�ضب وعطر وربيع وبراعم وبحرات 

أ�ضا�ضياً لها. ويف ذلك  ولوز وطيور م�ض������دراً ا

كان ال�ضاعر يخل�������س لعالقة ال�ضعر بالواقع 

واحلياة، ويعك�س وعيه الطفويل الذي انفتح 
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لوان  على ع������امل متناغم م������ن ال�ضح������ر والأ

والعطور واخل�رصة الوارفة التي كان ميثلها 

عامل البي������ت الدم�ضقي من الداخل واحلياة 

املديني������ة )ننقف ع�ضفورة -ب������كاء املاآذن- 

أنبوبة العطر- حزمة من  املعطف -قنينة -ا

توجع الر�ضد- �ضلة بي�ضاء- بكاء النوافري- 

و�ضو�ضة البح������رات - الف�ضقية- امل�رصبية- 

احل������رج – النوافري..( لقد اأدرك نزار منذ 

بداي������ة جتربته اأهمية املوق������ع الذي يحتله 

القارئ يف هذه التجربة، فكان خطابه اإليه 

يف تل������ك الق�ضيدة مبا�������رصاً ويعرب عن قلق 

املب������دع وتوج�ضه وخوفه م������ن هذه العالقة 

وما حتمله من تبع������ات وم�ضوؤولية، ولذلك 

راح ي�ضتحلفه ب������اهلل الرتفق به وب�ضعره من 

خالل اإدراكه ملدى املكاب������دة واملعاناة التي 

يعي�ضها ال�ضاعر وهو ي�ضوغ حروف ق�ضائده 

وي�ضتول������د معانيها و�ضورها. ول�ضك اأن هذه 

الروؤية -كما لحظن������ا �ضابقاً- تت�ضل بروؤيته 

اإىل وظيفة الق�ضيدة وجمالياتها وهواج�ضها 

أنها  خر، كما ا �ضياء والذات والآ وعالقتها بالأ

تعك�س التح������ول يف الروؤية اإىل موقع ال�ضاعر 

أ�ضا�ضياً ومركزياً، يف  الذي كان يحتل بع������داً ا

حني ميث������ل املتلقي فيها الط������رف الهام�ضي 

الذي عليه اأن يظل يدور حول هذا املركز:

ف��ي��ا ق���ارئ���ي.. ي��ا رف��ي��ق الطريق

اأن����ا ال�����ص��ف��ت��ان.. واأن����ت ال�����ص��دى

����ص���األ���ت���ك ب��������اهلل.. ك����ن ن���اع���م���ًا

غ���دا.. ���ص��م��م��ت ح����رويف  م���ا  اإذا 

ت������ذك������ر.. واأن����������ت مت�����ر ع��ل��ي��ه��ا

)�(
ع��ذاب احل��روف لكي ت��وج��دا..

وىل ح�ضاً  تعك�������س ق�ضائ������د ال�ضاع������ر الأ

رومن�ضي������اً وا�ضح������اً يتجل������ى يف اختي������ارات 

معجمه ال�ضع������ري وبنية �ضوره ال�ضعرية التي 

اأخ������ذت ت�ضتمد عنا�������رص ت�ضكيلها من البيئة 
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الت������ي عا�س فيه������ا، لكن تلك ال�ض������ورة فنياً 

ظلت تقوم يف بنيتها على اأركان الت�ضبيه، ومل 

يك������ن التغيري الذي طال تل������ك ال�ضورة �ضوى 

يف املعاين والعنا�رص اجلديدة امل�ضتوحاة من 

بيئت������ه الدم�ضقية التي طامل������ا تغنى بجمالها 

وفتنته������ا ورقته������ا العذب������ة. واإذا كان املعجم 

وىل يعك�������س تداخاًل  ال�ضع������ري لق�ضائده الأ

بني مف������ردات قدمية مثل )احل������داء والبدو 

واله������ودج ومط������اوي الردا( ق�ضي������دة »ورقة 

اإىل القارئ« واأخ������رى حديثة )مقعد /�رصاع 

/ ال�ضنون������و / هيول/ �ضاط������ئ/ الف�ضتان / 

اجل������ورب/..(، فاإن ثمة حت������ولً اأ�ضاب تلك 

اللغ������ة ال�ضعرية التي اأخ������ذت توؤ�ض�س ملعجم 

�ضع������ري خا�س عمل على نقل اللغة ال�ضعرية 

املفخمة اإىل لغة احلياة الواقعية ومفرداتها 

حي������ث اعترب ذلك ميزة دالة على خ�ضو�ضية 

التجربة ال�ضعرية التي تفردت بتلك الب�ضاطة 

يف املفردة وال�ضورة معاً والتي ُدعيت بال�ضهل 

املمتنع. كذلك احتلت فيه املفردات اخلا�ضة 

نث������ى وجمالها  نثوي وبع������امل الأ باجل�ض������د الأ

وزينته������ا حيزاً كبرياً �ضي�ض������كل عالمة فارقة 

متي������ز ق�ضيدته، وتكّون اأح������د جتلياتها التي 

ترافقت مع احل�ض������ور الوا�ضع والكبري الذي 

أة واحل������ب وعالقته بها يف �ضعره  �ضغلته املرا

وحياته، اأو عرب حماولة ا�ضتنطاقها وا�ضتعارة 

�ضمريها و�ضوتها يف خطابه ال�ضعري وهو ما 

آخ������ر عربَّ عن حماولة نقلها من  �ضكل حتولً ا

م�ضتوى �ضمري الغائب يف اخلطاب ال�ضعري، 

اأو من كونه������ا مو�ضوعاً للخط������اب ال�ضعري 

لل�ضاعر/الرج������ل ومتل������ق �ضلب������ي اإىل �ضمري 

املتكل������م احلا�رص الذي يوؤ�ض�س لوجوده داخل 

هذا اخلطاب واإن يكن بالنيابة، حيث حتول 

الرجل اإىل مو�ض������وع لهذا اخلطاب الع�ضقي 

واجل�ض������دي املتوت������ر وامل�ضح������ون بانفعالت 

أ�ضواق عمرها املكتوبة يف  نثى ورغباتها وا الأ

حلظة انك�ضاف وبوح واجنذاب بو�ضف ذلك 

أة وم�ضاعره������ا ورغباتها  جت�ضيداً لع������امل املرا

الدفين������ة و�ضهوته������ا املتحررة م������ن اخلوف 

أو تعبرياً عن حالة القهر والظلم  واحلج������ب، ا

الذي تعي�ضه يف حياتها على م�ضتوى عالقتها 

بذاتها وج�ضدها وحريتها:

اأنا نهداَي يف �صدري

كع�صفورين.. قد ماتا من احلر

كقدي�صني �رسقيني متهمني بالكفر..

كم ا�صطهدا.. وكم جلدا

وكم رقدا على اجلمر..
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وكم رف�صا م�صريهما

.
)3(

وكم ثارا على القهر..

أة  اإن حماول������ة ال�ضاعر التماه������ي مع املرا

وا�ضتنطاقه������ا حت������ى يف اأ�رصاره������ا ال�ضغرية 

نثوية الدفينة يف  والب�ضيط������ة، وم�ضاعرها الأ

ق�ضيدته مل مينع������ه باملقابل من الثورة عليها 

وحماول������ة حتطيمه������ا وهجائه������ا بق�ضوة عرب 

فيه������ا عن نرج�ضي������ة عالية و�ضع������ور رجويل 

نوية  م�ضخ������م يعك�س اعت������داداً �ضدي������داً بالأ

والذاتي������ة ب�ضورة برزت معه������ا هذه ال�ضورة 

كحالة مناق�ضة متاماً للحالة ال�ضابقة ونافية 

لها. لكن الق������راءة املنهجية من منظور علم 

النف�������س التحليلي تظهر الرتاب������ط والتوا�ضج 

ب������ني املوقفني، فه������و عندما ي�ضتع������ري ل�ضان 

أة ويتكلم با�ضمه������ا يكون جل حديثها يف  املرا

الق�ضي������دة عن افتتانه������ا ب�ضفاته اجل�ضدية 

أ�ضيائ������ه م������ا يعرب عن  و�ضح������ره وحركات������ه وا

أنويته التي  نرج�ضي������ة جعلته يتمركز ح������ول ا

تطرب لهذا املديح والفتتان الذي ي�ضتنطق 

أة كدليل على �ضط������وة ح�ضوره على  به امل������را

أة. اأما حني ل ت�ضتجيب لذلك اأو حتاول  املرا

هجران������ه فال يكون منه �ض������وى الثورة عليها 

نوية  وحماول������ة م�ضخه������ا انتقام������اً لتل������ك الأ

اجلريحة التي ل تقبل اإل اأن تظل ترتبع على 

عر�س جمدها )مذعورة الف�ضتان ل تهربي/ 

. اإن هذه اجلدلية 
)4(

يل راأي فنان وعينا نبي(

النف�ضي������ة يف �ضعره تربز من������ذ مرحلة مبكرة 

وىل )ورقة  يف �ضعره وحتديداً يف ق�ضيدته الأ

ول، حيث يخاطب  اإىل القارئ( من ديوانه الأ

فيها القارئ بلغة ل تخلو من العتداد الكبري 

مبوهبته ال�ضعرية اخلالقة التي تبتدع �ضور 

اجلمال وال�ضحر الت������ي ي�ضفيها عليه وعلى 

مر الذي  �ضياء ب�ضورة تعلي من قيمته، الأ الأ

ن�ضان عرب  أن������ه خالق جديد لالإ يجعله ي�ضعر ا

ما ي�ضفي عليه من تلك ال�ضور املده�ضة بل 

يتجاوز ذل������ك اإىل م�ضاألة حتقيق الوجود، يف 

نف�س الوقت الذي جنده يتو�ضل هذا القارئ 

بع������د قليل يف نف�س الق�ضيدة اأن يكون ناعماً 

ورفيق������ا ب�ضع������ره. يف هذه الق�ضي������دة يدافع 

ال�ضاع������ر بقوة ع������ن اختي������ارات مو�ضوعاته 

ال�ضعرية ل�ضيم������ا ما يخ�س مو�ضوع اجلن�س 

ن�ضان  باعتب������اره ميثل ج������زءاً من تكوي������ن الإ

البدئ������ي، والذي ي�ض������رتك فيه الق������ارئ مع 

ال�ضاعر، وبالتايل يكون احلديث عن اجلن�س 

أو اإ�ض������اءة وت�ضهرياً بها  غري من������اف للطبيعة ا

أت������ي من�ضجماً مع حقيق������ة تكويننا  ب������ل هو يا
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اجلوهرية وتعبرياً عنها. لقد كان هذا الوعي 

الذي ج�ض������ده نزار يف �ضع������ره مبكرا حتولً 

يف ال�ضعرية العربي������ة احلديثة على م�ضتوى 

الروؤية اإىل مو�ضوع اجلن�س واجل�ضد واملوقف 

أفع������ال �ضلبية وا�ضعة من  أثار ردود ا من������ه، ما ا

أيديولوجية خمتلفة  قوى اجتماعية ودينية وا

ب�ضبب احل�ضا�ضية اخلا�ضة ملو�ضوع اجلن�س يف 

املجتمع العربي املحافظ الذي كان يعده من 

التابوات. وقد كان������ت ق�ضيدته )خبز وقمر 

وح�ضي�س( التي ن�رصه������ا يف ديوان )ق�ضائد( 

عام 1956 مث������الً غريباً، اإذ اتفق على اإدانة 

أيديولوجية  ال�ضاعر فيها ق������وى اجتماعية وا

متتد من اأق�ضى اليم������ني اإىل اأق�ضى الي�ضار 

مب������ا فيها ق������وى �ضيا�ضية قومي������ة ومارك�ضية 

كانت تقدم نف�ضها بو�ضفها قوى تغيري وحترر 

يف الواق������ع العربي الذي كان يوؤكد من خالل 

هذه املواقف يف العمق على طابعه املحافظ 

الذي يعك�س نوعاً من النف�ضام غري الواعي 

يديولوج������ي الفكري والوعي  ب������ني الوعي الأ

الجتماع������ي املت�ضكل داخ������ل �ضياقه الثقايف 

اخلا�س. لق������د حاول نزار يف هذه الق�ضيدة 

اأن يعري الواق������ع الغارق يف غيبيته وظالمه 

�ضطورية وبوؤ�ض������ه، ويجعله يرى  واأوهام������ه الأ

�ضورته التي راح يرف�ضها نظراً لق�ضوتها يف 

آة �ضعره. ويلعب العنوان /البوؤرة الدللية  مرا

يف ه������ذه الق�ضي������دة دوراً هام������اً م������ن حيث 

يحائية والتي تتداخل  وظيفته ال�ضعري������ة والإ

م������ع الروؤية ال�ضعرية يف الق�ضيدة، اإذ يختزل 

ه������ذا الثالوث ماأ�ضاة ال�������رصق و�ضياعه الذي 

يعي�س فيه:

يف بالدي

حيث يحيا النا�س من دون عيون

حيث يبكي ال�صاذجون

وي�صلون ويزنون

ويحيوَن اتكال

منذ اأن كانوا يعي�صون اتكال

وينادون الهالل

»يا هالل

 .
)�(

اأيها النبع الذي ميطر ما�س وح�صي�صًا ونعا�س

ول �ض������ك اأن ا�ضتم������رار قب������اين يف هذا 

اخل������ط ال�ضعري الذي اختط������ه لنف�ضه، على 

الرغم من الهج������وم الكبري الذي تعر�س من 

يديولوجيني  قب������ل خ�ضومه التقليدي������ني والأ

على ح������د �ضواء يظهر الدوافع العميقة التي 

ظل������ت حتركه وتلعب دوراً حا�ضماً يف حتديد 

تلك الختيارات ب�ض������ورة ميكن معها تف�ضري 
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بداع والكتابة املتجددة يف هذا  قدرته على الإ

ثري الذي ظل مع������ه وبه ت�ضكيل  املو�ض������وع الأ

�ضورة عامله وكونه ال�ضع������ري احلافل باإيقاع 

اجل�ضد وا�ضطخابه وتوتره واندفاعاته، وهو 

ما �ضكل خرقاً يف الذائقة ال�ضعرية العربية، 

ويف الوع������ي ال�ضعري بحيث اأدى اإىل حتريك 

تخوم ه������ذه الذائقة باجت������اه العمق الكياين 

ن�ض������ان وللطبيعة فيه من خالل  والذاتي لالإ

جدل العالقة القائم بينهما. يقول ال�ضاعر:

هو اجلن�س اأحمل يف جوهري

هيوله من �صاطئ املبتدا

اأحت�صب اأنك غريي؟ �صللَت 

وحدا فاإن لنا العن�رس الأ

جمالَك منى.. فلولي مل تكرُ 

�صيئا.. ولولي مل توجدا

ولولي ما انفتحت وردة

ول فقع الثدي اأو عربدا

�صنعتك من اأ�صلعي ل تكن

.
)�(

جحودا ل�صنعي ول ملحدا

اإىل جان������ب هذه اجلدلي������ة النف�ضية ثمة 

ظاهرة نف�ضية اأخ������رى م�ضاوقة ومتممة لها 

من حيث الدلل������ة والدوافع وهي ما يعرف 

بظاهرة الفتي�ضتية اأي متركز عن�رص الرغبة 

أة،  ثارة حول ع�ضو من اأع�ضاء ج�ضد املرا والإ

ول والث������اين يتقدم النهد يف  فف������ي ديوانه الأ

ح�ض������وره ب�ض������كل كبري وطاٍغ عل������ى غريه من 

نثوي ليك������ون مو�ضوعاً  اأع�ضاء اجل�ض������د الأ

للرغبة والفتنة والو�ض������ف والتغني حتى اإن 

ال�ضاعر يجع������ل منه عنوان������اً لديوانه الثاين 

)طفولة نه������د(. اإن مترك������ز مو�ضوع الرغبة 

أنثوياً يغوي الرجل  حول النهد بو�ضفه مكوناً ا

ويث������ريه ل ميك������ن عزله من حي������ث الدوافع 

ال�ضعوري������ة والال�ضعوري������ة ع������ن الرتباطات 

الطفولية التي يتطلب الك�ضف عنها يف �ضعر 

نزار اإىل درا�ضة خا�ضة وم�ضتقلة، خا�ضة واأن 

ثمة عالق������ة قوية كانت تربطه بوالدته حتى 

مومة يف  جنده يبحث عن املعاين املوحية بالأ

أة – احلبيبة: عالقته مع املرا

لكن كل امراأة اأحببتها

اأردت اأن تكون يل

حبيبتي واأّمي..

من كل قلبي اأ�صتهي

 
)�(

لو ت�صبحني اأمي

�ض������ارة ال�ضابق������ة اإىل مو�ض������وع  لك������ن الإ

الرنج�ضي������ة يف �ضع������ره يحي������ل �ضيكولوجي������ا 

نا العميق������ة يف ت�ضكلها ترتبط  ن الأ علي������ه لأ
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بتل������ك املرحل������ة احلا�ضمة عل������ى �ضعيد بناء 

ال�ضخ�ضية.

عمال التالية اأن مركز  و�ضنالح������ظ يف الأ

اجلاذبية والرغبة ق������د �ضهد حتولً وانتقالً 

وانزياح������اً باجتاه مناطق اأخ������رى من ج�ضد 

أة وذلك تبع������اً للمراح������ل العمرية التي  امل������را

كان مير به������ا يف حياته وم�ض������ارات عالقته 

أة مع التاأكيد على اأن مركز هذا التحول  باملرا

أن������ا ال�ضاعر  يف الدواف������ع والرغب������ة كان هو ا

آخ������ر �ضواها وهو ما  العميق������ة، ولي�س �ضيئاً ا

أنا ال�ضاعر. ولو  يثبته متركز اخلطاب حول ا

كر  نثوي الأ حاولنا مثاًل اأن نتق�ضى الع�ضو الأ

ظهوراً واجتذاباً وا�ضتقطاباً للذات ال�ضعرية 

وتوليداً مل�ضاع������ر احلب والفتنة واجلمال يف 

هذا اخلطاب لوجدنا اأن العينني وما يوحي 

أو ي������دل عليهم������ا اأ�ضبحتا هم������ا مركز هذا  ا

ال�ضتقطاب والنفعال والتاأثري ال�ضاحر عليه 

دون اأن يغي������ب احل�ض������ور اخلا�س للنهد يف 

ق�ضائده )وكلما �ضافرت يف عينيك /اأدور يف 

عينيك/ اأهطل يف عينيك كال�ضحابة/ كرمال 

أ�ضاأم من  هذا الوجه والعين������ني / يحدث اأن ا

عينيك الطيبتني / عينيك مثل الليلة املاطرة 

�ضماك  أ�ضبح كالأ / اإين اأحبك عندما تبكينا/ ا

يف بحريتي عينيك / ذات العينني ال�ضوداوين 

- ذات العين������ني ال�ضاحيتني املطريتني – ل 

اأطلب من ربي اإل �ضيئني - اأن يحفظ هاتني 

العينني / لخرتت عينيك بال تردد/.

عمال ال�صعرية الكاملة- ديوان  ول- من�صورات نزار قباين- ط12- بريوت 1983 - �ص17 )الأ نزار قباين -اجلزء الأ  -1

قالت يل ال�صمراء-.

ول- ديوان قالت يل ال�صمراء.. املرجع ال�صابق -�ص 18. عمال ال�صعرية الكاملة -اجلزء الأ الأ  -2

ول.. املرجع ال�صابق – �ص604. عمال ال�صعرية الكاملة -نزار قباين- اجلزء الأ الأ  -3

ول - نزار قباين.. املرجع ال�صابق - �ص19. عمال ال�صعرية الكاملة - اجلزء الأ الأ  -4

ول - نزار قباين- ديوان ق�صائد.. املرجع ال�صابق - �ص 366. عمال ال�صعرية الكاملة -اجلزء الأ الأ  -5

ول - نزار قباين.. املرجع ال�صابق - �ص17. عمال ال�صعرية الكاملة - اجلزء الأ الأ  -6

ول - ديوان كتاب احلب - نزار قباين.. املرجع ال�صابق - �ص758. عمال ال�صعرية الكاملة - اجلزء الأ الأ  -7
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اأديب وقا�س �ضوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

درا�سة مقاربة 

يف نقد الق�سة الق�سرية جدًا

❁
اإبراهيم عواد خلف

ل������و انطلقنا من قول الكاتب������ة )كاترين دويف(: »اأن جت������د مراجعة نقدية 

ملجموعة ق�س�ص ق�سرية جداً يف ال�سحف فهذا اأمر نادر« ف�سنجد دون عناء 

أو اإقالل  دبية العربية. فهناك عزوف ا اأن احل������ال نف�سه عندنا يف ال�ساح������ة الأ

أو  ن فن الق�سة الق�سرية جداً ا من النقاد عن اخلو�ص يف هذا امل�سمار، اإما لأ

ما يطلق عليه اخت�ساراً ب�ال� ق ق ج هو فن حديث العهد مل تتك�سف معامله بعد 

أو لعدم اقتناعهم بن�صٍّ اأدبي �رسدي م�سنف حتت عنوان  كما يعتقد الكثريون، ا



درا�صة مقاربة يف نقد الق�صة الق�صرية جداً

الث��اين  3342009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

الق�صة الق�صرية جداً، والتي ميكن تعريفها 

باأنه������ا فن اأدبي نرثي م�صتق من ال�رسد ميتاز 

أو كما عرفها الدكتور اأحمد  بق�رس حجمه، ا

 باأنه������ا ق�صة اأوالً وق�صرية 
)1(

جا�صم احل�صني

جداً ثانياً وهي ت�صتفيد من �صمات عدد من 

جنا�س.  الفنون واالأ

أي�ص������اً اأن ه������ذا الفن  وراأى د.احل�ص������ني ا

أي�صاً يوماً بعد  راح يثبت ح�صوره وج������دواه ا

ي������وم، ويبدي مرونة �صتتيح له تر�صيخ جذوره 

.
)2(

وتطوير ذاته 

ومن������ذ ظهور هذا الفن الق�ص�صي ب�صكل 

خريين من  وا�ص������ح وملمو�س يف العقدي������ن االأ

غلب تباينت مواقف  القرن املا�صي عل������ى االأ

النق������اد حوله، فمنهم م������ن مل يعرتف به كفن 

أ�صبه مبوقف  أدب������ي م�صتقل، وكان موقفه������م ا ا

موؤيدي ال�صعر العمودي القدمي من احلداثة 

ال�صعرية واأن�صاره������ا، وذريعتهم يف ذلك اأن 

�صا�صي������ة من �رسٍد وو�صف  عنا�������رس الق�س االأ

لي�صت متوفرة به، ومنهم من بالغ يف اال�صتغال 

على الق�س الق�صري جداً وحّم�ل الن�س اأكرث 

مم������ا يحتمل، ولك������ن احلال������ة ال�صائعة وهي 

احلقيق������ة التي يجب الوقوف عندها هي اأن 

الق�ص������ة الق�صرية جداً مل حت������َظ بحقها من 

�ضباب والدوافع  أياً كانت الأ النقد والدرا�ضة ا

لذلك.

واإذا كان البع�������س قد تطفل على كتابتها 

أنها �ضنع������ة اإبداعية �ضهلة، فاإن  �ضن������اً منهم ا

ذلك لن ينتق�س �ضاأن الكثري من املجموعات 

أ�ضم������اء لها ثقلها  الق�ض�ضي������ة املتقن������ة ومن ا

على م�ضت������وى الوطن العربي وله������ا تاأثريها 

وح�ضورها. واإن احت������ج البع�س باأن الق�ضة 

الق�ض������رية جداً فن م�ضتح������دث ومازالت يف 

فرتة املخا�س فيمك������ن الرد على هذا الراأي 

باأن له������ا جذورها املوغلة يف التاريخ الثقايف 

العرب������ي..، فمنها الكثري م������ن حكايات األف 

ليلة وليل������ة و نوادر جح������ا واأخبار احلمقى 

واملغفل������ني والبخ������الء املوج������ودة يف �رصدنا 

العربي القدمي.

وحتى لو اعتربناها فناً جديداً م�ضتحدثاً، 

فذل������ك يقودنا تالي������اً اإىل احلديث عن هذه 

البدعة امل�ضتحدثة وحماولة و�ضع ال�ضوابط 

واملعايري النقدية التي حتدد �ضماتها خ�ضو�ضاً 

واأن ما طبع من جمموعات ق�ض�ضية ق�ضرية 

خريين لكفيل باإعطاء انطباع  يف العقدين الأ

نقدي عام عنها.

أه������م ه������ذه املعاي������ري  وميك������ن حتدي������د ا
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وال�ضوابط على نحوين:

�ضلوبية منيز  فمن الناحية ال�ضكلي������ة والأ

مقايي�س: ق�������رص الن�س، التن������وع الف�ضائي، 

اجلمل الب�ضيط������ة- الرتاكب والتتابع- فعلية 

اجلملة- ال�ضخ�ضية النكرة..

ومن الناحية ال�رصدية واملو�ضوعية جند: 

مقيا�س التكثيف – الدعابة واللغز – عن�رص 

دها�س واملفاجاأة – الطرح اجلريء. الإ

�صلوبية:  املقايي�س ال�صكلية والأ

- مقيا����س الق����رس والتن���وع الف�صائ���ي: 

يفرت�س اأن يكون حجم الق�ضة الق�ضرية جداً 

�ضغ������رياً حمدوداً وهذا م������ن البديهيات، فال 

تقل عن ثالثة اأ�ضطر فتتحول اإىل اأق�ضو�ضة 

ول تزيد ع������ن ال�ضفحة الواح������دة فتتحول 

اإىل ق�ض������ة ق�ض������رية. ولعل احلج������م الق�ضري 

و�ضح ال������ذي ي�ضم هذا اجلن�س  هو املميز الأ

دبي، ورمب������ا كان هذا ا�ضتجابة للتطورات  الأ

ال�رصيع������ة الت������ي عرفها الع������امل موؤخراً وكرة 

ن�ضان وتخبط������ه يف اأزمات يومية  م�ضاغل الإ

يح�������س معها ب�ضيق كب������ري يف الوقت، فيلجاأ 

عمال  حوال اإىل قراءة الأ القارئ يف غالب الأ

دبية الق�ض������رية، ويقودنا هذا املقيا�س اإىل  الأ

معيار التنوع ال�رصدي من حيث ال�ضكل، فقد 

جند ق�ض������ة ق�ضرية جداً مكون������ة من جملة 

واح������دة مثاًل كما يف ق�ضة )امل�ضتبد( جلميل 

حمداوي:

 »ا�ضتيقظ احلاكم امل�ضتبد يوماً فلم يجد 

)3(
�ضعبه«.

اأو من عدة جمل مرتاكبة كما هو الغالب 

أ�ضكالً اأخرى  يف تكوين الق�ضة، ونلمح اأحياناً ا

ومناذج خمتلفة تلب�ضها الق�ضة الق�ضرية جداً، 

كاأن تاأخ������ذ �ضكل ق�ضيدة الن������ر، اأو احلوار 

والداخلية  )الديال������وج(  ب�ضيغتيه اخلارجية 

)املونولوج( الذي يقود اإىل الكتابة امل�رصحية 

أل������ة »التنافذ«  والدرامي������ة وهذا ما يثري م�ضا

جنا�س فيما  دبية وترا�ضل الأ جنا�س الأ بني الأ

أو ما  بينها وظهور ما ي�ضمى بالن�س املفتوح ا

وراء الن�س.. 

- مقيا����س ال�رسدي���ة الق�ص�صي���ة: حي������ث 

ت�ض������رتك يف هذا املقيا�س ال� ق ق ج مع باقي 

الفن������ون ال�رصدية كالق�ض������ة والرواية، وذلك 

يف النط������الق من فكرة معينة ومعاجلة هذه 

الفك������رة من خ������الل حدث توؤدي������ه �ضخ�ضية 

اأو جمموع������ة �ضخ�ضيات �ضم������ن قالب زمني 

مت�ضل�ض������ل اأو متقطع، متنامي اأو مرتاجع، مع 

التنويه اإىل وجوب ح�ضور الفكرة يف الق�ضة 
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الق�ضرية جداً كي ل تتحول اإىل خاطرة 

أدبية عادية، وتتماهى مع  اأو مقطوعة ا

دبية. جنا�س الأ غريها من الأ

- مقيا�س اجلمل الب�صيطة ودللة 

العنون���ة: كلما كانت الق�ضة الق�ضرية 

ج������داً مبنية على اجلم������ل والرتاكيب 

الب�ضيط������ة ذات املحم������ول والدلل������ة 

أك������ر تركيزاً  الواح������دة كلم������ا كان������ت ا

واختزالً، حيث اأن ج�ضدها ال�ضغري ل 

يحتمل ال�������رصح وال�ضتطراد والعطف 

املبالغ فيه، وه������ذه من اأهم املقومات 

ال�ضكلي������ة لها، كما يجدر الرتكيز على 

أنه ل يقوم  دللة العن������وان فيها حيث ا

مبجرد وظيفة دللية ، وعتبة للولوج اإىل منت 

الن�س، بل اإنه ينه�������س غالباً مبهمة تنويرية 

مميزة و�ضارحة، حيث يحم������ل احلل اأحياناً 

أو لغز تطرحه الق�ضة، كما يف ق�ضة  لفزورة ا

ق�ض������رية مل�ضطف������ى لغتريي حمل������ت عنوان 

 
)4(

»ال�ضكوت من ذهب« يقول فيها: 

»لكي ي�ضبح الرجل ثرياً، قرر اأن ي�ضمت 

ب������د« فقد يتبادر اإىل الذهن �ضوؤال عن  اإىل الأ

الراب������ط ب������ني ال�ضمت وال������راء، اأجاب عنه 

ن ال�ضكوت  الكاتب م�ضبقاً بدللة العنوان: لأ

م������ن ذه������ب، وبالتاأكيد هو يحي������ل اإىل فكرة 

أو ال�ضمت عن  اأعمق من جمرد الغنى املادي ا

احلديث املباح.

فعال  - مقيا����س التتاب���ع: ويعني تتابع الأ

املحرك������ة للق�س وذلك ل�������رصورة املحافظة 

عل������ى حجم ق�ض������ة ق�ضرية جداً ي������وؤدي من 

خالل������ه الكاتب فكرة يريدها ب�رصعة واإيجاز 

حداث،  فعال وت�ضل�ض������ل الأ وكرة تعاق������ب الأ

وقد يبالغ الكاتب يف هذا الت�ضل�ضل حتى اإنه 

يبني الق�ض������ة كاملة عليه. كما فعل اإبراهيم 

 يف ق�ضته )حياة( التي تخت�رص 
)5(

احلج������ري 
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حي������اة بطله������ا اجل�ضع والطم������اع مبجموعة 

اأفعال متالحقة يق������ول فيها »ولد �رصخ حبا 

م�ضى �ضح������ك بكى تعلم �ض������ب اأجيز نا�ضل 

�ضج������ن تر�ضح ف������از اغتنى افتق������ر �ضلى حج 

�ضع������ف مر�س مات، دخ������ل جهنم« مثل هذه 

الق�ضة حتقق املق�ضد املرجو من طرح فكرة 

بقال������ب خمت�رص، حي������ث اأن الق�ضة الق�ضرية 

 »معدة 
)6( 

أ�ضفينيو( أنخي������ل ا جداً وكما يرى )ا

للق������راءة املالئم������ة للقط������ارات والطائرات 

وقاعات النتظ������ار واحلي������اة اليومية حيث 

ي�ضبح النتظار والقلق مالزمني لنا«.

- الفعلي���ة والرتاك���ب الفعلي: حيث يلجاأ 

كث������ار من اجلمل  الكث������ري من كتابه������ا اإىل الإ

الفعلي������ة اأو اجلم������ل ال�ضمي������ة التي خربها 

جملة فعلي������ة وذلك لتفعيل احلبكة وتاأزميها 

ملا للجم������ل الفعلية من دلل������ة على احلركة 

دبي،  واحليوية املطلوبة يف بناء هذا الفن الأ

ون�ضت�ضه������د عن ذلك بق�ض������ة جميلة ليو�ضف 

 يقول فيها: 
)7(

حطيني حملت عنوان )جتربة( 

»فتح باب القف�س فارتع�س الع�ضفور وخرج 

للتحري، بعد ب�ضع جولت جاع، فبحث عن 

فعال: فتح،  قف�ضه..« حي������ث جند تكراراً لالأ

ارتع�س، خرج، جاع، بحث..

�ضارة اإىل اأن الجتاه الغالب  كما جتدر الإ

يف كتابة الق�ضة الق�ضرية جداً هو ا�ضتخدام 

�ضمري الغائ������ب )هو، هي، هم..( مما يوحي 

ب�ضورة نقل احلدث الق�ض�ضي من اخلارج، 

ويكون الكاتب جمرد مراقب خارج احلدث، 

�ضلوب  يتدخ������ل بالتعليق فقط رمبا، وهذا الأ

ي�ضميه )ج������ريار جنيت(: درج������ة ال�ضفر يف 

�ضلوب  الكتاب������ة، ولع������ل الغاي������ة من ه������ذا الأ

ت�ضب يف م�ضلحة ق�رص الن�س والبتعاد عن 

�ضهاب الذي غالباً ما يقود اإليه ا�ضتخدام  الإ

�ضمري املتكلم واملونول������وج الداخلي.هذا من 

الناحية ال�ضكلية،.. 

اأم���ا من الناحي���ة ال�رسدي���ة واملو�صوعية: 

فنلم������ح العنا�رص النقدية التالي������ة: التكثيف 

– التنكري – عن�رص الدعابة واللغز – عن�رص 

دها�س واملفاجاأة – الطرح اجلريء.. الإ

اأما التكثيف فيقت�ض������ي اأن تبنى الق�ضة 

فعال والوظائف الدالة  الق�ضرية جداً على الأ

فعال  وال�رصورية املعربة مع ال�ضتغناء عن الأ

التكميلي������ة والزائدة واحل�ضو والو�ضف الذي 

�ضهاب وال�������رصح والتو�ضع  ل طائل من������ه والإ

ونذك������ر مثالً عن ذلك الق�ض������ة التالية التي 

: »قبيل حلول العيد 
)8(

حملت عنوان )ف������رح(
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اأعد نف�ضه للفرح، م�ضاًء انتظر كباقي النا�س 

ظه������ور الهالل، مل يظهر فتاأج������ل العيد يوماً 

واحداً، حني حل العيد كان الفرح قد تعفن«..  

مثل هذه الق�ضة هي جرعة مركزة ل حتتمل 

أو كلمة، وهذا الرتكيز جنده  حذف اأي تعبري ا

طالق  جلي������اً يف اأق�رص ق�ضة كتب������ت على الإ

أ�ضفينو()9( وهي  آه الناقد )اأنخيل ا وفقاً ملا را

للكاتب الغواتيمايل اأوغ�ضطو مونريو�ضو يقول 

فيها:»ح������ني ا�ضتيقظ كان������ت الدينا�ضورات 

ألقي������ت يف  ل ت������زال هن������اك«، اأو يف ق�ض������ة ا

ملتقى الق�ضة الق�ض������رية جداً بحلب �ضيف 

2008م موؤلف������ة م������ن كلمت������ني تتقارب������ان يف 

حروفهما وتتنافران يف مدلولهما: »اأدمنها.. 

فاأدمته«!.

أو ال�ضخ�ضية  واأما املق�ضود بعن�رص التنكري ا

النك������رة يف الق�ضة فهو رجحان ال�ضخ�ضيات 

ذات املالم������ح العامة امل�ضّي������اأة واملرقمة بال 

أو ا�ضم على تل������ك املحددة بالذات يف  هوية ا

كتابة ال������� ق.ق.ج، فهل يعود هذا التنكري اإىل 

يجاز ال�رصدي – كما  �������رصورة القت�ضاب والإ

أم  هو احلال يف الغاية من عن�رص التكثيف – ا

اإىل عوامل نف�ضية تتعلق بالكاتب نف�ضه الذي 

اأ�ضب������ح يعاين يف زمن العومل������ة وال�رصعة من 

�ضياع وتال�ضي واأزمة يف الهوية.

وكثرياً ما يلجاأ الكاتب اإىل الدعابة واللغز، 

وه������و العن�رص الثالث م������ن املقايي�س النقدية 

املتعلق������ة بال�رصد واملو�ض������وع، حيث غالباً ما 

ي�ضتخدم كتاب الق�ضة الق�ضرية جداً النكتة 

يحائي يف منت الق�ضة ويكر هذا  واللغ������ز الإ

ال�ضتخدام وي�ضيع لدرجة اأن البع�س مل يجد 

يف الق�ضة الق�ضرية ج������داً غري نكتة حديثة 

مكتوبة بلغ������ة ف�ضيحة، وبالطبع هذا و�ضف 

جم������اٍف للحقيقة، ونذك������ر مثالً عن ذلك يف 

الق�ضة التالية »حني كن������ا �ضغاراً يف القرية 

كان يحل������م اأن يعم������ل بال�ضيا�ضة.. �ضاألت عن 

أنه  اأخب������اره بعد عقدين م������ن الفقر: فعلمت ا

، وعن ق�ضة 
)10(

يعم������ل �ضائ�ضاً خليل العمدة «

اللغ������ز نذكر مثالً لع������ارف اخلطيب بعنوان 

 )11(
زجاجة عطر:

»يف بيت كبري زجاجة م������ن عطر..فمها 

م�ضدود وعطرها حمبو�س، عا�ضت الزجاجة 

حزينة ل تقدر اأن تبوح بعطرها، اأم�ضك بها 

أباه: ما هذه؟ طفل و�ضاأل ا

- زجاجة عط������ر..، �ضمها الطفل طوياًل 

وقال مدهو�ضاً:

أ�ضم اأي عطر ! - ل ا

- قال������ت الزجاجة يف نف�ضه������ا: لن ي�ضم 

اأحد عطري وفمي مغلق م�ضدود..!«
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- ويب������دو اأن الكاتب اأج������اد يف توظيف 

الرمز للدلل������ة على فكرة جريئة مفادها اأن 

ن�ضان اإذا مل يح�ضل على حرية التعبري قولً  الإ

وممار�ضة ف�ضتظل طاقاته واإبداعاته حبي�ضة 

بداخله. 

ومن اجلدير ذكره اأن الكاتب حينما يلجاأ 

اإىل التلغيز فاإنه غالباً ما ي�ضعى للحديث عن 

مور  فكرته بطريقة املواربة وعدم ت�ضمية الأ

دب احلديث  مب�ضمياتها، وهذه من �ضمات الأ

مثل ق�ضي������دة النر التي ترتك������ز على فكرة 

يحاء والنزياح اللغوي و�ضواه.. الغمو�س والإ

دها����س واملفاج���اأة )القفل������ة  - عن����رس الإ

ال�ضادم������ة(: يف كتابه »الق�ضة الق�ضرية جداً 

بني النظرية والتطبي������ق، �س -35-« يعّرف 

د.يو�ضف حطيني عن�������رص املفارقة باأنه: من 

أب������داً، وتعتمد  العنا�������رص التي ل غنى عنها ا

أ تفريغ الذروة وخرق املتوقع، لكنها  على مبدا

يف الوق������ت ذات������ه لي�ضت طرف������ة، واإذا كانت 

حيان  الق�ض������ة ت�ضحك املتلق������ي يف بع�س الأ

فاإنها ت�ضع������ى اإىل تعميق اإح�ضا�ض������ه بالنا�س 

�ضياء« وبالأ

فف������ي ق�ضة للدكتور عبد الوهاب الدباغ 

 يقول فيها: »كانت 
)12(

حملت عنوان برمودا 

امل�ضائق املائية العربية مو�ضوع الدر�س حني 

أث������ار التلميذ �ضوؤالً عر�ضي������اً عن ابتالعات  ا

�ضتاذ اإل اأن يتهمه 
برمودا؟ فما كان م������ن الأ

دب واإ�ضاع������ة الفاح�ض������ة !!« تبدو  ب�ض������وء الأ

النكتة حا�رصة بقوة لكنها من قبيل �رّص البلية 

ما ي�ضحك والبلية هي يف ق�ضور فهم املدر�س 

أنه  ال������ذي مل يعرف عن مثلث برم������ودا �ضوى ا

لب�ضة الن�ضائية !   موديل حديث يف الأ

دها�س واملفارقة من اأهم  وتعد خا�ضية الإ

خا�ضيات الق�ضة الق�ضرية جداً الناجتة عن 

�ضمار والغمو�س والتخييل وا�ضطناع لغة  الإ

املفارقة كما يف الق�ضة التالية: »فيما م�ضى 

كنت متار�������س لعبتك املف�ضل������ة يف التزحلق 

ن �ضارت الكلمات متار�س  فوق الكلمات..الآ

لعبتها يف التزحلق من راأ�ضك«.

خ���ري ه���و عن����رس الط���رح  - العن����رس الأ

اجل���ريء: حيث تتميز ال������� ق.ق.ج بخا�ضّية 

أة يف تناول املوا�ضي������ع املحرمة وك�رص  اجل������را

الثالوث املح������رم: الدين واجلن�س وال�ضيا�ضة، 

واإ�ضهار املكبوتات، ورمبا كان ذلك ا�ضتجابة 

وىل.. ولبد  ملتطلبات )حداثوية( بالدرجة الأ

حينئ������ٍذ من التكاء عل������ى ال�ضخرية املوجعة 

لهذه الغاية حت������ى اإن الكثري من املجموعات 



درا�صة مقاربة يف نقد الق�صة الق�صرية جداً

الث��اين  3402009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

الق�ض�ضي������ة الق�ضرية ج������داً حملت عناوين 

م������ن مثل كتابات �ضاخ������رة جلميل حمداوي، 

براهيم خّريط وغريها  وحكايات �ضاخ������رة لإ

خرية حكاي������ات �ضاخرة  وم������ن املجموع������ة الأ

جند ق�ضة حملت عنوان: دميقراطية، يقول 

فيها:»بع������د اأن اعتلى منرب اخلطابة واحتكر 

لق������ط ال�ض������وت �ضاعة م������ن الزمن حتدث 

فيها عن نف�ضه وع������ن اإخال�ضه واأمانته..ثم 

خرين بلطف وقال: لقد تكلمت  اعتذر من الآ

أنفرد  نني دميقراطي ل������ن ا ع������ن نف�ض������ي، ولأ

باحلديث ع������ن نف�ضي..ولهذا �ضاأترك املجال 

)13(
لكم للحديث عني..!«.

حوال تبقى الق�ضة الق�ضرية  ويف جميع الأ

أدبياً �رصدياً ميكن تطبيق معظم  ج������داً جن�ضاً ا

املعاي������ري النقدية املتعلقة بال�������رصد عليه من 

حداث اإىل  العنونة اإىل الرتاكي������ب وحركة الأ

والت�ضمني والتخييل وما هنالك 
 )14(

ن�ضنة  الأ

من معايري وم�ضطلحات.

وختام������اً فاإن ال������� ق ق ج كم�ضطلح اأدبي 

�ضئلة من مثل:  حديث تطرح جمموعة من الأ

- هل جنحت يف تكوي������ن جن�س اأدبي له 

ح�ضوره وتاأثريه على قرائه ومتابعيه؟

- وهل من املمك������ن اأن ت�ضكل بدياًل عن 

الق�ض������ة الق�ضرية يف زمن ال�رصعة والعزوف 

عن القراءة خ�ضو�ضاً يف عاملنا العربي حيث 

اأن متو�ض������ط ما يطالع������ه الفرد من الكتب ل 

يتجاوز ن�ض������ف �ضفحة �ضنوي������اً ح�ضب اآخر 

ح�ضائيات العاملية؟!  الإ

خ������ري: م������ا ه������و م�ضري  - وال�ض������وؤال الأ

دبي امل�ضتح������دث مع حتفظي  هذا الف������ن الأ

ال�ضخ�ضي على كلم������ة »م�ضتحدث«، واأعتقد 

من وجهة نظ������ري اأن الق�ضة الق�ضرية جداً 

ميك������ن اأن توؤثر يف املتلقي والق������ارئ وتوؤدي 

ي�ض������ال و�ضاأذكر مثالً عن  دوراً فع������الً يف الإ

 التي تعرب 
)15(

ه������ذا التاأثري يف الق�ضة التالية 

عن الهم الوطني والقومي وتعك�س فيه �ضور 

املوت الفل�ضطيني واخل������راب والدمار حيث 

تقول الق�ضة: »جل�������س ال�ضيخ على ربوة من 

 ،
ٌّ
نقا�������س بعد انفجار �ضاروخ، مّر به �ضبي الأ

أين اأهل������ك يا عمي؟ هنا حت������ت، واأهلك يا  ا

�ضغريي؟ هناك ف������وق يف ال�ضماء، نظرا اإىل 

خر معلقاً  بع�ضهما باأ�ضى، وبق������ي ال�ضوؤال الآ

ر�س«. بني ال�ضماء والأ

�ضئلة املتعلقة مب�ضتقبل  جابة عن الأ اأما الإ

دب������ي توقع ذلك مع  ال������� ق ق ج فللجمهور الأ

دبي مهما عال  التاأكيد باأن هذا اجلن�������س الأ

�ضوته ل ميكن اأن ي�ضكل بدياًل عن اأي جن�س 

اآخر.
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اأديب وناقد و�ضاعر �ضوري

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

كتب مل تقر�أ و�صخ�صيات مل تعرف

دبي يف تر�ثنا �لأ

❁
جميل ح�سن

نَّ النا�س مل يقروؤوها. بلى لقد قروؤوها ولها 
أ أ(( ا - ال اأعن������ي ب� ))كت������ب مل تُقرا

عالم( يف ه������ذا الع�رص و�شهرة  �شف- لها دوّي )االإ دوي و�شه������رة. لكن -م������ع االأ

أّما ما اأعطته من درو�������س وعرب فقلما م�ّشها القارئون  )النجومي������ة( لي�س اأكرث. ا

أتاها من حيث هو ال من حيث هي، اأي بع�شهم حمل  والدار�ش������ون. وكل قارئ ا

لها وبع�شهم حمل عليها.

أّن النا�������س مل ي�شمعوا بها، ومل يقروؤوا    والاأعن������ى ب� ))�شخ�شيات مل تعرف(( ا

له������ا اأو عنها. بلى –اأي�شاً- هي معروفة ومتواتر ذكرها يف املنتديات واملجال�س 
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وحتى يف ال�سهرات، ولكن باملعيار املذكور عن 

آنفاً وباملقايي�س ذاتها. الكتب ا

القراءة عندي هي اأن تاأتي الكتاب متحّرراً 

يجابي، فتتعرف  من قبلياتك ال�سلبي منها والإ

ألح عليه �سيخ  علي������ه مبا يوحيه لك. وهذا ما ا

النق������اد العرب ))عب������د القاهر اجلرجاين((. 

أ�سعرّي النزعة لكنه مل يقيده  أنه كان ا والالفت ا

املذهب.

ومعرف������ة ال�سخ�سيات عن������دي هي يف اأن 

تعا�رشه������ا معا�رشة �سحيح������ة، اأي من خالل 

ما تركت من ت������راث اأدبي اأو فكري. وجتعلها 

أنباأتك به  تتحدث اإليك فتح������دث النا�س مبا ا

آثاره������ا، ل اأن تتح������ّدث عنها كم������ا يحلو لك  ا

دون تدقيق اأو متحي�������س وك�سف الزيادات و 

أو املناق�س������ات- �سيان( ومعرفة  )املزاي������دات ا

التناق�سات التي يرويها عن اأ�سحابها الكتاب 

دبي. والنقاد ورواة التاريخ الأ

- فنحن يف ع�رش العلم والتجربة والدليل 

والربهان والقيا�������س واملنطق والتعليل. اأي يف 

ع�رش العقل. ول اأعني )الت�سليع( التي حتاول 

مريكية اأن جتعل  ح�س������ارة )ال�سته������الك( الأ

ن�سان املطلقة،  فل�سفته )الربغماتية( فل�سفة الإ

ولي�س �سواها.

أل������ف ليلة  أّول تل������ك الكت������ب كت������اب ))ا - ا

وليلة((. فق������د ا�ستوحى املو�سيقيون منه اأروع 

منها  أنت������ج  وا ))ال�سمفوني������ات((  املعزوف������ات 

جماعة ال�ضينم������ا ق�ض�ضاً عظيم������ة واأفالماً 

يتذاكرها النا�س ويتذكرونها. كذلك ال�ضعراء 

أ�ضق������ط عليه داخله  والكت������اب والنقاد، وكل ا

هو، ولي�س بال�رصورة اأن يكون حقاً بع�ضاً من 

داخل ذلك ال�ّضفر العظيم.

ومن ال�ضائد )الدارج( من خرب ذلك الكتاب 

أنه كتاب ق�ض�ضي �ضعب������ي للخيال واخلرافة  ا

ج������واء العجائبية فيه واأحياناً  �ضطورة والأ والأ

وفى والرائج عند نفر  البذاءات الن�ضي������ب الأ

أو دار�ضي  غري قليل م������ن النا�س، وال�ضع������راء ا

أة ))�ضهرزاد((  دب منهم خا�ضة اأن تلك املرا الأ

غامرت مع ذلك امللك املخي������ف ))�ضهريار(( 

ال������ذي ا�ضتفّزه م�ضهد ا�ضطن������ع له، فتزوجته 

لتنقذ بنات جن�ضها من �ضطوته ونقمته و�ضيفه. 

فهم يعطونها ذلك الّدور وي�ضكلونه ويج�ضمونه 

حتى لكاأنه واقعة تاريخية. فيجعلونها تعا�رصه 

أل������ف ليلة وليلة فتحكي له كل ليلة حكاية ما  ا

مثرية اأحيان������اً ومده�ضة اأحياناً وغريبة تدعو 

حيان. وكانت  اإىل التفكري والتاأمل يف معظم الأ

–برباعته������ا املعطاة لها- تقطعها كّل ليلة عند 
ال�ضباح لت�ضكت )عن الكالم املباح( واحلكاية 

امل�ضوقة مل تكتمل، حي������ث ينام الرجل )امللك( 

وقد �ضهرته الليل كلّ������ه م�ضغياً اإىل ما ترويه، 

ف������اإذا ما اأفاق ليوم������ه وللنظر يف �ضوؤون امللك 

ظل ب�ضوق ولهفة اإىل تتمة احلكاية.. وهكذا. 

وما زالت به حتى اأقلع عما كان عزم عليه.
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أولئ������ك الذين اأعطوه  ا وقليلون معدودون 

بع������داً ع�رصي������اً لعله ه������و ال������ذي كان يف بال 

ألفه  رج������ح اأن الكتاب ا موؤلفي الكت������اب )فالأ

جماع������ة مبدعني ل ف������رد واح������د(؛ فجعلوا 

امللك )�ضهري������ار( و )�ضهرزاده( يوؤلفان )دراما 

ن�ضان من ذاته  اإن�ضانية( هدفت اإىل اأن تنقذ الإ

ف�ضعت ب������ه اإىل اأن يكت�ضف تلك الذات الغنية 

من خالل معاناة قلق وجودي مرم�س ومم�س 

ن�ضان  أع������اده اإىل اإن�ضانيته ف������راأى اإن�ضانية الإ ا

أة  ت�ض������ف من اإن�ضانيته، ومل يع������د ينظر اإىل املرا

أنتجتها عالقة ما )خيانة  من خالل غ�ض������اوة ا

زوجية( كان������ت بداية املاأ�ض������اة ونهايتها معاً. 

منوذج ))�ضهرزاد(( مهمة  أة الأ واأوكل اإىل امل������را

ن�ضان يف  اإعادته اإىل ذاته واكت�ضاف اإن�ضانية الإ

تلك الذات.

❁    ❁    ❁

- وث������اين تلك الكت������ب ))ر�ضائ������ل اإخوان 

ة كتابنا  ال�ضف������ا وخ������اّلن الوفا((. وهذه امل������رَّ

وىل وفل�ضفي واأدبي  كتاب علمي بالدرج������ة الأ

ث������ّم، وفكري جامع يف حالت������ه جميعاً. اهتم 

القارئون والدار�ض������ون ببع�س جوانبه وغفلوا 

أو اأغفلوا املهم منها. ا

لقد لُّقّنا مفهومات مغلوطة ونحن تالمذة 

أ�ضاتذتنا لو  أّن ا زع������م ا ن لأ مدار�������س. واإين الآ

كانوا ق������روؤوا تلك الر�ضائل ملا وقعوا واأوقعونا 

يف مفهومات وقناعات م�ضللة.

مثاًل اإّن ال������دارج يف قناعات النا�س جياًل 

نواع(( وقانون  بعد جيل اأن نظرية ))اأ�ضل الأ

))ال�ضطف������اء الطبيع������ي(( من عم������ل العامل 

الربيطاين )اليهودي على الغالب( ))دارون((، 

واأن ال�ضي������د ))دارون(( يجع������ل اخللية احلية 

اأ�ض������ل الكائن������ات احلي������ة، وي������ّدرج ))الن�ضوء 

والرتقاء(( حتى ي�ضل اإىل القرد الذي انقطع 

عنده التطور والن�ضوء يف ))احللقة املفقودة(( 

ن�ضان بحيث يجعل القرد  أن������ف اإىل الإ ثم ي�ضتا

ب فمجهول وهو حلقة  أم������ا الأ جّده املعترب. وا

مفقودة. فنحن، واحلالة هذه، لقطاء ل ن�ضب 

معروفاً لنا.

بينم������ا يف ر�ضائل اإخ������وان ال�ضفا تتوا�ضج 

الكائنات ليكون اأول اأفقها يف اجلماد املو�ضول 

ن�ضان  بالنبات املو�ضول باحليوان املو�ضول بالإ

عل������ى. واجلمهرة العظمى  املو�ضول باملالأ الأ

نه  من قارئينا ومثقفينا يجهل هذه احلقيقة لأ

قراأ عن الر�ضائل ومل يقراأها.

كذلك ))قان������ون ال�ضطف������اء الطبيعي(( 

امل�ضجل �ضند متليك يف �ضجالتنا الثقافية من 

اكت�ضاف ))دارون((، وه������و بق�ضه وق�ضي�ضه 

من اكت�ض������اف اإخوان ال�ضفايف ر�ضائلهم، وهم 

بدل اأن يجعل������وا )الطبيعة( العمياء هي التي 

تتطور ب�ضبب يغفل عمداً اأو عن جهل، يقولون 

لهية(.  ب� )العناية( وه������م يعنون )العناي������ة الإ

فتكون حركة الطبيعة كلها والكون كلّه بعناية 
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اإلهي������ة- اأي بال�ضب������ب والغاية واملنطق 

ن�ضان وعقله.  املراعي مدارك الإ

ه������ذا الكنز الثمني يف تراثنا ي�ضغل 

أنف�ضهم يف البحث عن  كتابنا ودار�ضونا ا

ون�ضبتهم ومذهبهم  ون�ضبه������م  موؤلفيه، 

)الديني طبع������اً( ويفرحون اإذ يحزرون 

اإ�ضماعيلي������ون معتمدي������ن على  أنه������م  ا

ظهور ))الر�ضال������ة اجلامعة(( التي ثار 

حولها جدل ولغط كثري منذ اأن حققها 

الدكت������ور جمي������ل �ضليب������ا ون�ضبها اإىل 

املجريطي، واحت������ج على ذلك الدكتور 

))م�ضطفى غال������ب(( وقال اإن موؤلفها 

م������ام امل�ضتور اأحمد ب������ن عبد اهلل  )الإ

ب������ن ا�ضماعيل ب������ن جعف������ر ال�ضادق(، 

واعتربه������ا الر�ضالة اخلام�ض������ة واخلامتة من 

ر�ضائل اإخوان ال�ضفا.

واملوؤ�ضف املوؤ�ضي اأن كتبنا الرتاثية النفي�ضة 

تعّر�ض������ت وتتعّر�������س اإىل الت�ضوي������ه والتلفيق 

غرا�س.  هواء والأ �ضافة طبقاً لالأ واحلذف والإ

ولعّل م������ن اأكر كتبنا الثمينة تعر�ضاً ملثل هذا 

الت�ضويه هي )الر�ضائل(.

أم������ا اآن للب�������رص والب�ضرية والعقل  ن ا والآ

والأخالق والوفاء اأن يجعلن������ا نقروؤها قراءة 

مدققة بعي������دة عن الغر�س اإّل غر�س احرتام 

فادة مبا فيه؟ الرتاث والإ

❁    ❁    ❁

- والكت������اب الثال������ث ))نه������ج البالغة((، 

والق������رتاب من نهج البالغة يدعو اإىل احلذر 

نك هنا –يف اأعراف بع�ضهم- ل  والتهيب. لأ

تقرتب م������ن الكتاب، بل تق������رتب من �ضاحب 

مام علي ب������ن اأبي  الكت������اب ال������ذي ه������و ))الإ

كر  م������ام علي هو ال�ضخ�ضية الأ طالب((. والإ

�ضالم وتراثه. �ضغل املفكرين  جدلية يف �ضلف الإ

وىل ومازال  �ض������الم الأ والكتاب منذ اأزمان الإ

ي�ضغله������م، وما نع������رف �ضخ�ضي������ة يف التاريخ 

نالت م������ن اهتمام اأهل املعرفة واأدعيائها معاً 

ما نالته ه������ذه ال�ضخ�ضية. وهكذا يكاد يغيب 

مام  ال�ّضف������ر النفي�������س اجلامع من خط������ب الإ
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وكتبه وعهوده ومواثيق������ه وحكمه، حتت ظل 

الهتم������ام ب�ضخ�������س �ضاحب تل������ك اخلطب 

والكتب والعهود واملواثيق واحلكم واخلالفات 

ال�ضيا�ضية يف ع�رصه.

ونح������ن، واإن كنا ل نعرت�س على الهتمام 

أ  مام، فاإننا هنا ندعو اإىل اأن يُقرا ب�ضخ�������س الإ

�ضفره العظيم الذي جمعه ))ال�رصيف الر�ضي(( 

و�ضماه ))نهج البالغة((. قراءة م�ضتاأنية ففيه 

للمتبّحر يف الفكر والعرفان زاد واف ل�ضيما 

يف فل�ضفته التوحيدية وما قاله عن عامل الغيب 

وال�ضهادة يف العديد من خطبه. وفيه اأخالق 

�ضالم بالقراآن  الفار�س العربي التي اأغناها الإ

مام �ضديد التم�ضك به،  العظيم ال������ذي كان الإ

ملّح������اً يف تو�ضية النا�س ليقروؤوه ويتدبروا ما 

فيه من هداية ورعاية وتب�رصة وتو�ضعة اآفاق. 

وفيه������ا مقدار احلر�س على امل������ال العام فال 

ي�ضيع منه درهم واح������د اإل يف طريقه احلق 

ووفق �ضوابط ال�رصيعة.

وفي������ه القوة واحل������زم وال�ضجاعة يف قول 

احلق وح�ّس النا�س على ذلك. وفيه الت�ضامح 

ن�ض������ان )النا�س  الدين������ي واح������رتام اإن�ضانية الإ

أخ ل������ك يف الدين واإما نظري لك  �ضنفان، اإما ا

آ�ِس بينهم يف النظرة والكلمة(. يف اخللق(. )ا

�ضا�ضية )ما  وفي������ه قواعد علم النف�������س الأ

آدم �ضيئاً اإّل ظه������ر يف ق�ضمات  اأ�ضم������ر اب������ن ا

وجهه وعلى فلتات ل�ضانه(. وعلم نف�س النمو 

بخا�ضة. يربز ه������ذا تف�ضياًل يف و�ضيته لبنه 

احل�ض������ن. وقواعد الرتبية املثلى اعتماداً على 

ن�ضانية  معرف������ة را�ضخ������ة بحقيقة النف�������س الإ

ومنوها وتطورها بنم������و احلياة وتطورها )ل 

أبناءكم عل������ى عاداتكم، فاإنهم خلقوا  تكرهوا ا

لزمان غري زمانكم(. 

وفي������ه نظري������ة متكامل������ة مفعم������ة بالنبل 

دارة  ن�ضان، يف احلكم والإ واملعرفة بطبيعة الإ

م�ضتقاة من الق������راآن وال�ضنة. وقد كان اأقرب 

النا�س اإىل النبي)�س( والتعّرف على ما يوحى 

اإلي������ه، والتخلق باأخالقه ومعرفة �ضنته حديثاً 

وعماًل و�ضلوكاً.

مثال الغنية التي  وفيه احلكم املطلقة والأ

ن�ض������ان واإنقاذه من  م������ن �ضاأنها اإغن������اء عامل الإ

نف�ضه اأولً، وتقومي �ضلوكه قولً وعماًل. 

أوا يف  �ضف، بع�س مفكرينا )الكبار( را ولالأ

أ�ضب������اب اأخرى غريه اأن الكتاب  هذا كله ويف ا

من عمل ال�رصيف الر�ضي وي�رصون مبا ي�ضبه 

م������ام م������ا كان مهياأ ملثل  املر�������س عل������ى اأن الإ

ول. وما نظن اأن  �ض������الم الأ ه������ذا يف ع�رص الإ

ذاك ال�ضتنت������اج خال�س لوج������ه العلم والوفاء 

أنكر وا�ضتنكر اأن يكون  للحقيقة. مثله مثل من ا

عامل الكيمياء امل�ضهور )جابر بن حيان( تلميذاً 

م������ام جعفر ال�ضادق  أو يرج������ع باآرائه اإىل الإ ا

لتقوميها وت�ضويب الغلط فيها.

❁    ❁    ❁
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دبية التي مل تعرف  -  اأما ال�ضخ�ضيات الأ

فهم:

ن�ضان  أبو نوا�س: ذاك ال�ضاعر الفذ والإ 1- ا

دب  املتمي������ز يف ع�رصه. وقد �ضوهه موؤرخو الأ

أو  قدميه������م وحمدثهم، وقدموه اإم������ا مهرجاً، ا

أو م�ضتخفاً بالقي������م والنا�س، وجعلوه  داعراً، ا

زنديقاً فا�ضقاً �ضعوبياً، ومما يت�ضع له قامو�ضهم 

ومما ل يت�ضع.

فهو مهرج، وين�ضبون له حكايات وبذاءات 

ل يقع فيها ال�ضبية املراهقون. وهو م�ضتخف 

بالقيم والنا�س، ي�ضخر من ال�ضعراء اجلاهليني 

نهم كانوا يقف������ون على الأطالل )اأدوني�س(،  لأ

وبا�ضتبداله اأدوات البداوة واجلاهلية باأدوات 

ع�������رصه وخا�ض������ة جمال�س ال�������رصاب وكا�ضات 

ال�������رصاب ولوازم ال�رصب ح�ض������ب جمدداً )عز 

مه بح�ضب  الدين اإ�ضماعيل(. وه������و عا�ضق لأ

قواعد علم النف�س والتحليل النف�ضي م�ضاب 

بعقدة اأوديب )عبا�س العقاد، وحممد النويهي، 

أباظةيف  أباظة( وي�ضيف ال�ضاعر عزيز ا وعزيز ا

مقدمته التي كتبها لديوانه الذي حققه اأحمد 

أنه عندم������ا مل ينل من  عبد املجي������د الغزايل، ا

أم������ه ما كان يف نف�ضه منها حتّول اإىل اخلمرة  ا

�ضف ن������راه يف ال�ضفحة ذاتها  وعبده������ا. ولالأ

يقول: وكان متديناً �ضديد التدين.

أو مل يُرد هوؤلء ال�ضادة الكبار  ومل ي�ضتط������ع ا

اأن ي������روا يف �ضخريته بالوقوف على الأطالل 

أنه كان ي�ضخر من ال�ضاعر العبا�ضي الذي كان  ا

يقول ال�ضعر مقلّداً �ضع������راء اجلاهلية فيقف 

مثلهم عل������ى الأطالل ويبك������ي وي�ضتبكي وقد 

أبا نوا�س ذاك ال�ضاعر  فاته������م اأن يتذكروا اأن ا

الفذ كان يعلم علم اليقني اأن حياة اجلاهليني 

كانت حي������اة جنع������ة وانتق������ال، واأن الأطالل 

هي املع������امل الوحيدة التي حتف������ظ الذكريات 

وخلوات احل������ب والهي������ام واأن طريق الظعن 

أم������ام ال�ضاع������ر يرت�ضم فيها  ه������ي التي كانت ا

آث������ار الرحال يتبعها يف  وعليه������ا خط النوق وا

مطالع الق�ضائد. واأن املدن العبا�ضية اأ�ضحت 

مدن ال�ضتقرار وال������رتف والجتماع ل جنعة 

فيها ول انتقال. واأن ال�ضعر الذي يعيد �ضرية 

اجلاهليني اإمنا ينتمي لغري ع�رصه.

ن�س وحالت  مر يف جمال�������س الأ كذلك الأ

أب������و نوا�س مثّل  ال�������رصاب، وق�ْس على ذلك. فا

ع�������رصه متثي������اًل حقيقياً، ولذل������ك كان زعيم 

مدر�ض������ة التجديد يف الع�������رص العبا�ضي. واأن 

ال�ضاعر مث������ل وع�ضبته تلك احلي������اة املاجنة 

بق�ضد التقرب من ق�ضور احلكام وبالطاتهم 

والتعرف على مباذلهم، ث������ّم تقدميهم للنا�س 

�ضعراً من اأجود م�ضتويات ال�ضعر الفنية..

أن������ه... والكت������اب الوحيد –يف  أنه... وا وا

أ�ضياء اأخرى مهمة  أينا- الذي در�س هذا كله وا را

جداً غريه هو كت������اب الدكتورة اأحالم الزعيم 

الذي ُقدم اأطروحة دكتوراة يف القاهرة.

❁    ❁    ❁
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فبماذا نف�رص قوله يف اخلمرة:

خ��ل��ق��ت��ه ق����ب����ل  دم  لآ خ�����������رت  ذرُ

وت���ق���دم���ت���ه ب���خ���ط���وة ال����َق����ْب����ِل

واإذا التب�������س علين������ا هذا فبم������اذا نف�رص 

قوله:

ف������������اإذا م������ا مل�������ص���ت���ه���ا ف����ه����ب����اٌء

الظنونا ي��ب��ي��حرُ  م��ا  ال��ك��ف  مي��ن��عرُ 

أنا�س بقوله: أّي زماٍن كان يعني واأي ا وا

ه�����ذا زم������ان ال�����ق�����رود ف��اخ�����ص��ع

وك�������ن ل����ه����ا �����ص����ام����ع����ًا م��ط��ي��ع��ا!

وماذا نقول عن ذاك الذي يقول:

ت�رسعًا اأم�����رَت  ك��م��ا  رّب  اأدع�����وك 

ي��رح��مرُ ف��م��ن��ذا  ي���دي  ف����اإذا رددت 

حم�صٌن اإّل  ي��رج��وك  ل  ك���ان  اإن 

ف��ب��م��ن ي���ل���وذ وي�����ص��ت��ج��ري امل��ج��رم

ال��رج��ا اإّل  ���ص��ف��اع��ة  اإل��ي��ك  م���ايل 

م�صلمرُ اأين  ث��م  ع��ف��وك.  وج��م��ي��ل 

بعد هذا األ يح������ق لنا اأن ندعو كل مهتم 

بق������راءة ال�ضعر قراءة ج������ادة وواعية اأن يعود 

اإىل ديوان������ه يخلو به ويتفرغ ل������ه حيناً وحيناً 

خال�ض������اً من امل�ض������ادرات القبلي������ة. واإن �ضاء 

ا�ضتعان بكتاب الدكتورة اأحالم الزعيم امل�ضار 

آنفاً. اإليه ا

أبو الطيب املتنبي: الذي قال عنه النقد  2- ا

القدمي: ))مالئ الدنيا و�ضاغل النا�س((.

فهذا ال�ضاعر ال�ضخم ال�ضخ�ضية الفذة يف 

دبية  تاريخنا. ينقل عن������ه تاريخ الدرا�ضات الأ

غرب اأن  عجب والأ متناق�ضات عجيب������ة، والأ

مثقف������ي هذا الزمان ياأخ������ذون بها م�ضلمات، 

أ�ضلفنا-  والع�رص ع�رص العقل –كما ا

اأولً يقولون اإنه ))املتنبي(( بالياء، ومل يقل 

عن������ه مرة اإنه ))املتنبئ(( بالهمزة. وفرق كبري 

–كما ل يخفى- بني اللفظتني وبني املعنيني. 
فاملتنبي من ))النب������وة(( وهي الرفعة والعلو، 

أي�ضاً  واملتنبئ من النبوءة والتنب������وؤ. والغريب ا

اأن بع�س الدار�ضني يعّرج على الّنبوة، ويجايف 

معناها اإىل التهمة الظاملة بادعاء النبوة.

أثر عنه قوله يف �ضباه: ولقد ا

اأرت����������ق����������ي م����������ك����������ان  اأيمَّ 

اأت���������ق���������ي ع�������ظ�������ي�������م  اأّي 

بيات املعروفة. اإىل اآخر الأ

أب������اه كان �ضق������اًء يف  وثاني������اً يقول������ون اإّن ا

حملّة كندة من �ضواح������ي الكوفة. ويف الوقت 

ذاته، واأحياناً يف بع�������س الكتب يف ال�ضفحة 

�رصاف.  ذاته������ا يقولون اإنه در�س يف مدر�ضة الأ

�رصاف  فت�ضوروا ابن �ضقاء يدر�س يف مدر�ضة الأ

يف ذلك املجتمع الرتاتبي املعروف تاريخياً اأن 

أنف�ضهم  آنئذ كانوا يرفعون ا �رصاف فيه ا أبناء الأ ا

أن�ضاب اخللفاء. ون�ضبهم فوق ا

أثار ه������ذه الق�ضية وح������ده املرحوم  وقد ا

�ضت������اذ حمم������ود حمم������د �ضاك������ر يف كتاب������ه  الأ

أيه باأقوال عدة للمتنبي  ))املتنبي((، ودع������م را
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منها ق�ضيدته امل�ضهورة التي يقول فيها:

م��ا بقومي ���رسف��ت ب��ل ���رسف��وا بي

وب��ن��ف�����ص��ي ف���خ���رت ل ب���ج���دودي

ال�صاد نطق  م��ن  ك��ّل  فخر  وبهم 

وع�����وذ اجل�����اين وغ�����وث ال��ط��ري��د 

أن������َى لبن �ضقاء اأن يقول هذا يف جمتمع  فا

كان الفقري فيه مقموعاً حتى النخاع؟.

أن�ض������اأ يف م�رص ندوة  ثالث������اً: يقول������ون اإنه ا

ل�������رصح ديوان������ه، فت�ض������وروا –يارعاكم اهلل- 

�ضاعراً يوؤ�ض�س ندوة ل�رصح ديوانه. ويقول عنه 

النق������د ))مالئ الدنيا و�ضاغ������ل النا�س((. هل 

ن  م������ن املعقول اأن يحتاج �ضع������ر اأبي الطيب لأ

ي�رصحه �ضاحبه لكي يفهم.

رابع������اً: م������ا راأي القارئ املعا�������رص يف اأن 

أبا العالء املعري وه������و من هو �ضهرة ومكانة  ا

واإبداعاً يوؤلف كتاباً عن �ضاعر ل يفهم النا�س 

�ضعره اإل اإذا �رصحه لهم.

وي�ضميه اإعجاباً وحمبة وتقديراً ))معجز 

اأحم������د((. بينما يق������ول عن �ضع������ر البحرتي 

ن  ألي�س لأ ال�ضل�������س املو�ضيقي ))عبث الوليد(( ا

))فيل�ضوف ال�ضع������راء و�ضاعر الفال�ضفة(( قد 

خرون،  أ ال�ضاعرين بغري م������ا يقروؤهما الآ ق������را

أي�ضاً. خرون ا وراأى يف اإبداعهما ما مل يره الآ

وبع������د: األ يح������ق لن������ا اأن ندع������و قراءنا 

املعا�رصين اإىل اأن ي�ضتفيدوا من اأدوات النقد 

أ�ضاليب������ه، ويع������ودوا اإىل متحي�س  احلديث������ة وا

ما ق������روؤوه ع������ن ه������ذه ال�ضخ�ضي������ة الرتاثية 

العظيمة؟.

❁    ❁    ❁

أب������و الع������الء املعري ال������ذي قال عنه  3- ا

النقد الق������دمي ))فيل�ضوف ال�ضع������راء و�ضاعر 

الفال�ضفة((. وه������ذا حكم نقدي ل يرقى اإىل 

ن�ض������ان الذي كرت  م�ضت������وى عظمة ذل������ك الإ

الكتابات في������ه ويف فكره و�ضعره ونره. وكلما 

كرت الكتابات ابتعدت الدللت عن حقيقة 

أينا- للمرحوم  ما كان عليه. ولذلك ُحّق – يف را

ال�ضي������خ عبد اهلل العاليل������ي اأن يقول عنه )) 

املعري ذل������ك املجهول(( فكتاب������ه هذا وحده 

من بني ع�رصات الكت������ب واملقالت والبحوث 

التي قاربت������ه اأو حاولت، وه������و العمل اليتيم 

الذي توجه اإىل الرجل يف ال�ضميم فجال من 

�ضخ�ضيته الكثري مما طم�ضه القارئون الذين 

أت������وا املو�ضوع الرتاثي  ألفوا اأن يا –كالع������ادة- ا
بقبلياته������م وقناعاتهم امل�ضبق������ة فريتاحوا ملا 

أو  يقارب ما عنده������م وينفروا مما يعار�ضهم ا

أو كثري. يناأى عن قناعاتهم بقليل ا

لق������د �ُضغل نفر من الباحثني بتدقيق كتبه 

ومقابل������ة ن�ضخها بني ن�ضخة منه مقتناة مبلك 

�ضخ�ض������ي، ون�ضخة حمفوظة يف مكتبة قدمية 

تعن������ى بجمع الرتاث وج������الء بع�س غوام�ضه 

وم�ضاعدة القارئ على فهمه اأحياناً. ون�ضخة 

مطبوعة طبعات �ضتى هنا وهناك.
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آخ������رون بتحقيق ن�ضب������ه وتعقب  و�ضغ������ل ا

�ضريت������ه بني موقع واآخر، كم������ا �ضغلت جمهرة 

كرية بني املهتم������ني ب�ضاأنه،  لعله������ا ت�ض������كل الأ

بتاأطريه ومذهبته )اأي حب�ضه يف مذهب ديني 

حمّدد(.

فه������و ريبي، وهو �ضكاك، وهو موؤمن، وهو 

غري عابئ ب������اأن يكون موؤمن������اً اأو غري موؤمن. 

وهو كاف������ر. وهو مرتد. وهو اإ�ضماعيلي حينا 

وحينا قرمطي اإىل اآخر ما يحلو لذوي النظرة 

ال�رصيعة اأن يقولوا. والكل ي�ضعى ليح�رصه اأو 

أو ليحده يف مذه������ب من املذاهب  ليح�������رصه ا

�ضالمية، وال������كل راأى نف�ضه ل ميلك البينة  الإ

على ذل������ك. فلقد بدا يف �ضع������ره وخا�ضة يف 

اللزومي������ات ويف ن������ره وخا�ض������ة يف ر�ضال������ة 

ك������ر �ضهرة بني  الغفران )وهم������ا الكتابان الأ

كتب������ه( وكاأنه على م�ضافة واحدة من املذاهب 

الديني������ة والفل�ضفي������ة. ورمبا لم�������س القراء 

دب الكث������ري من جوانب  والنق������اد ودار�ض������و الأ

أنهم جميعاً  �ضخ�ضية ذلك الرجل الف������ّذ، اإّل ا

هم  –ما ع������دا العاليلي- اأغفل������وا اجلانب الأ
أنه، وه������و ال�ضاعر  يف تل������ك اجلوان������ب. وهو ا

الفيل�ض������وف واملفكر العمي������ق التفكري والثائر 

املتمرد على ع�رصه، اأتى زماناً كان النا�س فيه 

قد انحب�ضوا يف مذاهبهم وركنوا اإىل موروثات 

تلك املذاهب غثها وثمينها، �ضحلها وعميقها، 

ومع الزمن اأعقب������ت تلك املذاهب خ�ضومات 

فتمزقت  واحرتابات،  وت�ضفيه������ات  وعداوات 

مة وعمَّ الركود �ضائر اأنحائها. فهم  اأو�ضال الأ

يبغي حتريك الراكد من املفاهيم واملعتقدات 

فيهز قناعات النا�س على طريقة ))�ضقراط(( 

لك������ن ب�ضيغة اأخ������رى اأي ب�ضيغة مهاجمة كل 

أ�ضئلة ومواقف  قناعات هوؤلء واإحراجهم يف ا

ت�ضتدع������ي التفكري والتاأمل واملراجعة. ومل ينج 

من العديد من املواقف املحرجة جراء ذلك.

❁    ❁    ❁

أننا –نحن  - اأخرياً. لع������ّل من الوا�ض������ح ا

هن������ا- نحب اأن نهّز القناع������ات الراكدة التي 

اأو�ضكت اأن جتعل ع�رصن������ا ن�ضخًة م�ضتن�ضخة 

أبي الع������الء. واإن نظرة واحدة ملا  م������ن ع�رص ا

ن تو�ضلنا  �ضالمي كافية لأ يجري يف عاملنا الإ

اإىل مثل هذا احلكم. واإن البلبلة الواقع حتت 

�ضلطانه������ا النفر املهم من قرائنا ومثقفينا من 

نتاج ما و�ضل اإليه عقلن������ا من ركود، وحياتنا 

من تفاهة و�ضفاهة.

¥µ
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مع قمر كيالين:

املقال �ضورتي و�ضوتي و�ضحكتي

ح������������وار : عادل اأبو �ضنب
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ديبات قليالت،  دب يف �سورية، كتبت وقت كان������ت الأ رائ������دة م������ن رّواد الأ

أو الذي �سيظهر،  أنها مل تذكر يف هذا احلوار �سيئاً ع������ن نتاجها القدمي ا وم������ع ا

أ�سهمت باإنتاجها يف عدد من الدوريات  أنها كاتبة ق�سة متميزة، ا أن������ا اأعرف ا فا

أ�سبوعي متميز، وقد كنا معاً  املحلي������ة والعربية، وت�سهم حالياً يف كتابة مقال ا

يف مكتب تنفيذي واحد تابع لحتاد الكّتاب العرب فكانت رفقة ل تن�سى.

ديبة ال�سيدة قمر كيالين هذا ال�سهر.. اإنه لي�سعدين اأن اأحاور الأ

قمر كيالين:

املقال �ضورتي و�ضوتي و�ضحكتي

اأديب وقا�س �ضوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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- مك�ن املولد، الن�س�أة، الدرا�سة؟

• املولد كان يف النوفرة يف الثالثينات.. 
وقد �سج������ل احلي واملن������زل يف فيلم وثائقي 

للتلفزيون العربي ال�سوري، ذلك قبل اأن جتدد 

دم�سق واأحياوؤها تباعاً منذ �سنوات و�سوالً اإىل 

التجديد الرائع للعا�سمة الثقافية. ومازلت 

أو البح������رة الكبرية التي  اأذكر )النوف������رة(.. ا

تر�سق رجال دم�سق بثيابه������م التقليدية اأكرث 

منها احلديثة وهم حولها يتعاطون القهوة.. 

ويعبثون ب�سواربه������م الطويلة . ومازلت اأذكر 

)ال������زودة ( اأو في�سان ب������ردى عندما متتلئ 

اأحياء دم�سق القدمية بالطني فيهرع ال�سكان 

، وي�سمرون عن �سواعدهم و�سيقانهم ليعيدوا 

مور اإىل ن�سابها.
االأ

وىل  ن الن�ساأة االأ تل������ك مالمح خاطفة.. الأ

كانت يف ح������ي العمارة )�سب������ع طوالع(.. اأي 

تلك النواف������ري الهادئة ال�سغرية ال�سبعة التي 

مي )فار�س  �رسة ج������دي الأ تنبع م������ن جدار الأ

الكي������الين(. وق�سم كبري من ه������ذا احلي اأي 

العمارة مغطى ب�سق������ف ي�سمونه )ال�سيباط( 

وفيه حّمام �سهري كما اأن فيه املجمع العلمي 

العربي، واملكتبة الظاهرية التي كنت اأتطلع 

اإليها فتحف������زين للوث������وب يف درا�ستي حتى 

أ كل تلك الكتب. قرا االبتدائية منها الأ

ب  تلك الن�ضاأة كانت م�ضطربة ن�ضبياً.. فالأ

أو  نه كان ي�ضاند الثوار من ال�ضيعة ا غائ������ب لأ

نظار،  القطاعات التي ميلكها خمتفياً عن الأ

م املرتفة  حت������ى يتم ال�ضتق������الل.. بينم������ا الأ

ابن������ة  )البا�ضا( حائرة يف اأولدها من البنات 

وابنه������ا الوحيد، وم�ضغوفة بالطفلة ال�ضغرية 

أنا. �ضحيح اأن اأ�رصتي اإقطاعية  ال�ضقراء اأي ا

وزراعية ول تعرتف بالتعلي������م اإل يف اأوروبة 

اإل اأن والدي كان يحب العلم وي�ضجعني كلما 

ارتقيت من �ضف اإىل اآخر، وكافاأين باأن �ضمح 

باإمت������ام تعليمي اجلامعي وكنت اأول فتاة من 

أنني كنت قد  اأ�رصت������ي تنال هذا احلظ. ومبا ا

قراأت كل ما تقع عليه يداي يف زمن �ُضحن فيه 

أي�ضاً بالرومان�ضية  دب العربي واملرتج������م ا الأ

الباكية وال�ضعر املتعاظم فقد اأولعت بالكتابة 

أثناء درا�ضتي  وباللغة العربية، وعانيت الكثري ا

نني م������ن مدار�س اأهلية ووطنية  اجلامعية لأ

أي�ضاً لكنها تعتني ج������داً باللغة الفرن�ضية..  ا

أ�ضبح يف بحر اللغة العربية الوا�ضع؟  فكي������ف ا

فكانت تلك معاناة اأفرزت اإ�رصاراً على فرع 

ت  اللغة العربية، وعلى الكتابة باآن معاً فمالأ

آنذاك وجمالته������ا القليلة  ن�������رصات اجلامعة ا

ج������داً ب�ضحن������ات متردي حتت ا�ض������م )رائدة 

النب������ع(، وهكذا ح�ضلت على تلك ال�ضهادات 

داب. يف الرتبية، والتعليم، واإجازة الآ
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دب، هل كان  - كي���ف اجته���ت اإىل الأ

�رسة، اأم كان نتيجة  نتيجة حتري�س الأ

ت�صميم منذ ال�صغر؟ 

�������رصة مل تكن تع������رف �ضيئاً عما اأكتب  • الأ
ول عن �ضري درا�ضتي كما لو كنت اأخفي ذلك 

نهم ل يهتمون بهذا  أ�ضعر باحلزن لأ عنه������ا، وا

اجلانب احل�ضا�س ج������داً يف تكويني الثقايف، 

أناق�ضه يف كت������اب ل�)جربان(،  ول اأجد َم������ْن ا

دب  أو م������ن املرتجم عن الأ أو )املنفلوط������ي(، ا ا

الفرن�ض������ي، ول َم������ْن يح�رص تل������ك امل�ضاهد 

الرقيقة واخلفيفة يف  احتفالت اآخر العام 

أبرز فيها بكثري من التفرد. التي ا

أم������ا الذي تلق������ى اأوىل ثم������اري الفكرية  ا

أبرزهم  أ�ضاتذتي يف املدر�ضة، وا دبية فهم ا والأ

)د. �ضاك������ر م�ضطف������ى(، و)د. عبد اهلل عبد 

ال������دامي(، و)د. �ضك������ري في�ض������ل( الذي كان 

يرافقن������ي اإىل املكتب������ة الظاهرية لكي اأحقق 

ديواناً ما من كنوز تلك املكتبة. اأما )د. اأجمد 

طرابل�ض������ي( فقد قال يل م������رة: )نحن نريد 

أدب������اء(.. وعندما  معلمني للغ������ة العربية ل ا

اأ�ضبح �ضديقي فيما بعد اعرتف يل يف )الدار 

البي�ضاء( يف املغ������رب، وكنا يف بعثة تعليمية 

اإليها، باأنه فخور بي، واأن اإ�رصاري جعل مني 

�ضبوعية يف  كاتب������ة، وكان يتابع مقالت������ي الأ

�ضحيفة مغربية ه������ي )العلم( وفيما بعد يف 

ال�ضحف ال�ضورية. وعلى ا�ضتحياء كنت اأقدم 

بواك������ري ق�ض�ض������ي اإىل )د. �ضاكر م�ضطفى( 

باعتباره ناقداً اأكر منه موؤرخاً فيوجهني اإىل 

أنفا�س  ن�ضائية، ومن ا التخل�س من العبارة الإ

الرومان�ضي������ة، ول تزال حروفه بخط يده يف 

أر�ضيفي. ا

- هل كان لدرا�صتك اأثر يف تكوينك 

كاأديب���ة، اأم اأن قراءاتك ال�صخ�صية هي 

التي اأو�صلتك اإىل لقب اأديبة؟

أق������ول اإن كاًل م������ن الطرفني كان  أن������ا ا • ا
ثر مع رجح������ان كفة على اأخرى �ضمن  له الأ

ظرويف.. فالهتمام بالدرا�ضات مثاًل اللغوية 

والرتبوي������ة وحتى الر�ضال������ة اجلامعية كانت 

دب وتكويني  تطغى عل������ى املطالعة، وكتب الأ

دبي اإن �ضح التعبري، بينما بعد التخرج يف  الأ

اخلم�ضينات وجدت نف�ضي اأمام �ضهل ف�ضيح 

أنا مثل  م�ضم�س ومل������يء بالع�ضب وامل������اء.. وا

مهرة اأرك�������س فيه ل حتى ال�ضبع واإمنا حتى 

نني  اللهاث م������ع اإح�ضا�س فري������د بال�ضعادة لأ

يف ه������ذا الع������امل. وما كان طريق������ي للو�ضول 

أديبة مليء بال������ورود والرياحني..  أنن������ي ا اإىل ا

�ضواك في������ه تربز على غري توقع  بل كانت الأ

أقتلعها ليكون دربي وا�ضحاً  مني فاأحاول اأن ا

أدبي������ة من: ترجمة،  وجمياًل بع������دة اأجنا�س ا

ومقال������ة، وق�ضة ق�ضرية، ونق������د اأحياناً فما 

عاد اأحد ي�ضتطيع اأن يتغا�ضى عن ح�ضوري 
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دب������ي ول������و اأن بع�ضه������م جعل مني  الأ

جنم������ة، واآخرين �ضككوا يف ذلك حتى 

ي������ام لتربهن عن حقيقتي اأو  جاءت الأ

�ضفتي كاأديبة. 

- ما هي الكت���ب التي �صدرت 

ل���ك، اأوجزيه���ا يل اإن اأمك���ن، وما 

هو جديدك القادم؟ 

أ بال�ضق الثاين من ال�ضوؤال عن  أبدا • ا
اجلدي������د.. ول جديد لدي فيما يتعلق 

الق�ض�ضية  أو املجموع������ات  ا بالرواية، 

أنها  نن������ي اأحتفظ برواي������ات اأعتقد ا لأ

مهمة ومل ت�ضمح يل الظروف بن�رصها، كما اأن 

يل ق�ض�ضاً منثورة يف كثري من املجالت حتى 

أ�ضرتالي������ا، واإ�ضبانيا، وال�ضني،  يف اأمري������كا، وا

ورو�ضي������ا، وتعرفها هذه املجلة العزيزة علينا 

�ضبوعية  اأي جمل������ة املعرفة. اأما املق������الت الأ

ن عمرها مبثابرة  فاحلديث عنها يط������ول لأ

عجيبة ميتد اإىل عق������ود، وعن اأعمايل فهي 

معروفة جداً يف الق�ضة الق�ضرية، والرواية، 

�ضالمية.  والدرا�ضات وخا�ضة الإ

- حتول���ت اإىل كاتب���ة مق���ال �ص���ار 

مزمنًا يف �صحيفة يومية حملية، فهل 

جتدين املقال و�صيلة اإي�صال اأجدى؟ 

�ضبوعي ويف  • اأحر�س عل������ى املق������ال الأ

ال�ضح������ف اليومي������ة الر�ضمي������ة خا�ض������ة اإىل 

جانب املجالت العربي������ة، فاملقالة �ضوتي.. 

وكل  وح������زين..  و�ضحكت������ي..  و�ضورت������ي.. 

أرتع�س لها عندما اأكتب وقد  التفا�ضيل التي ا

أ�ضبوع. فاإذا ه������ي �رصخة..  هزتني خ������الل ا

أن������ا اأعتربها وثائق  أو ب�ضمة.. وا أو دمع������ة.. ا ا

حقيقية لي�س عني بل عن املناخ الذي اأعي�س 

في������ه وعما يجري يف بلدي �ضورية من نافذة 

أنا. فم������ا كتبته من������ذ ربع قرن  معين������ة هي ا

عن الق�ضي������ة الفل�ضطينية مثاًل بروح تنبوؤية 

ر�س كنت  ن واقعاً على الأ متحدية اأ�ضبح الآ

دبية فقط بل  اأُحذر منه بنوع من الروؤية ل الأ

أي�ضاً. القومية ا

- اأن���ت رائ���دة يف الكتاب���ة الن�صائية 
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يف �صوري���ة، فهل تعتقدي���ن بوجود اأدب 

دب  ن�صائي منف�صل، اأم اأنك تعتربين الأ

اأدبًا للجن�صني؟

• ك������م اأجبت ع������ن هذا ال�ض������وؤال بارتياح 
اأحياناً وبغيظ اأحيان������اً اأخرى ما الفارق بني 

دب  دب )الرجايل(..؟ فالأ دب الن�ضائي والأ الأ

ي نتاج اأدبي يجب  أو التقومي لأ اأدب والتقييم ا

اأن يبتعد ع������ن هذا الت�ضني������ف. �ضحيح اأن 

دب الن�ضائي )اإن �ضحت الت�ضمية( �ضماته  لالأ

أو  ن حتر�س ا ديبة الآ أة الأ اخلا�ضة اإّل اأن املرا

هكذا يتهّياأ يل على اأن يكون اإنتاجها ل ن�ضائياً 

أنثوياً وكاأمنا تقت�رص يف  باملعنى ال�ضام������ل بل ا

�ضباب عدة مما  نوثة لأ اإنتاجه������ا على هذه الأ

أنه اأدب ن�ضائي.  يجع������ل القارئ ي�ضنفه فوراً ا

آة ذاتها  أة يف مرا اإنها تنظ������ر اإىل نف�ضها كامرا

أة عموماً،  لتجعل من عملها اأمنوذج������اً للمرا

أق������ر ذلك، وين������در اأن اأجد  أن������ا بالطبع ل ا وا

دب ما يعرب ع������ن كيانات ن�ضائية  يف ه������ذا الأ

تتفاعل لي�س مع العالق������ة بالرجل فقط بل 

م������ع كل العالئ������ق الجتماعي������ة، والوطنية، 

ن�ضانية. والقومية، وحتى الإ

ديب���ات املغامرات  - تتج���ه بع�س الأ

دب اجلن�صي، فهل  اإىل ال�رساح���ة يف الأ

اأن���ت مع ه���ذا الجت���اه اأم �ص���ده وملاذا، 

وهل قراأت بع�س اإنتاجهن؟

• لعلي اأجب������ت عن جزء من هذا ال�ضوؤال 
ين اأعتقد اأن توظيف اجلن�س  فيما �ضبق.. لأ

اإذا كان اإبداع������اً حقيقياً ف������ال اأحد يعرت�س 

دب العاملي كثرية فقد  عليه، وال�ضواهد من الأ

منعت روايات يف الغرب طوياًل لهذا ال�ضبب، 

دب  ن، لكن تناول اجلن�س يف الأ ورمبا متنع الآ

الن�ضائي يبدو يل م�ضطرباً، ومفتعاًل، ورمبا 

غري �ضادق اأحياناً وكاأمنا الغاية منه ا�ضطياد 

أو الذيوع يف جمتمعات عربية هي  ال�ضه������رة، ا

يدي مع  وىل، ول متتد الأ ذكورية بالدرجة الأ

ثم������ان اإىل اإنتاج ن�ضائ������ي اإذا مل يكن كذلك  الأ

أو اإ�ضقاط  أو الكت�ض������اف، ا بداف������ع الف�ضول، ا

بداعي على حي������اة املوؤلفة نف�ضها،  العمل الإ

أنا  ورمب������ا اإىل ربطه بحياته������ا ال�ضخ�ضية، وا

أ  نني اأقرا أ�ضمي������ه اأدب )الف�ضائح( لأ اأحياناً ا

كل م������ا تقع عليه يدي من اإنت������اج ن�ضائي يف 

العامل العربي كل������ه الذي اأجتول فيه وخا�ضة 

ن  ال�ضعر اإذ اأجده خمتلفاً عن الرواية مثاًل لأ

ال�ضاعرة ل تكتب عن نف�ضها مبقدار ما متالأ 

أو تاأخذ دورهم  أ�ضعارها مب������ن تغزلوا فيها، ا ا

قل. على الأ

- وّرث���ت ابنت���ك ال�صي���دة لينا مهنة 

دب، فهل اأنت نادمة؟  الأ

ن الندم اإذ ل  أو ه������و الآ • مل يك������ن موقفي ا
دبي الرائع  عالقة يل مبا�������رصة مب�ضوارها الأ

نن������ي قاوم������ت ه������ذا التيار اجل������ارف منذ  لأ
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البداي������ات حر�ض������اً عليها من ه������ذا الدرب 

ال�ضاق الذي �رصت به، ولعلي وجهتها التوجيه 

العلمي، و�ضجعتها على اإمتام درا�ضتها العليا 

يف ذل������ك من ه������ذا املنطلق لك������ن موهبتها، 

واإمكانياتها طغت عل������ى كل �ضيء حتى اإنها 

ترك������ت وظيفتها يف جامعة ال������دول العربية 

دب والكتابة اإىل جانب الرتجمة  للتفرغ اإىل الأ

دب عندها  قل، والأ نها جتيد لغتني على الأ لأ

حقول مزدهرة تخرج من اأحدها لتدخل يف 

خر، ويف كل منها اأجدها �ضعيدة ومتفائلة  الآ

رغم كل ال�ضعوبات.

دبي���ة يف  - م���ا راأي���ك باحلرك���ة الأ

الب���الد، وه���ل انح�رست ب�صب���ب التطور 

التكنولوجي، اأم اأنها ما زالت تقاوم؟ 

دبية يف البالد العربية كلها  • احلركة الأ
تقريباً تتفكك اإىل اأجزاء يخ�س كل جزء منها 

مر مل يكن كذلك فيما م�ضى  بلداً ما مع اأن الأ

دبية تياراً يتماوج بني  فق������د كانت احلركة الأ

آخ������ر ب�ضب������ب التوا�ضل الثقايف  بلد عربي وا

دبي قبل اأن تتفج������ر منطقتنا بالغزوات  والأ

التفريقي وحتى  وبالهج������وم  ال�ضتعماري������ة، 

التمزيق������ي بني بلد واآخر فاأ�ضبحنا منكفئني 

عل������ى ذواتنا وكاأننا يف قواق������ع، ولعل ال�ضبب 

ح������داث التي متر بنا  أو الأ طغي������ان ال�ضيا�ضة ا

هي التي اأدت اإىل هذه النتيجة، وما علينا اإل 

دبية وهي يف العناية  اإنعا�س هذه احلركة الأ

امل�ضددة لكي ت�ضتعي������د روحها العربية فيعرّب 

خر الذي يف املحيط  من هو يف اخلليج عن الآ

أملنا اأن تخدم التكنولوجيا  والعك�س كذلك، وا

احلديثة. والتوا�ضل عرب ال�ضماوات املفتوحة 

ع������ادة ال�ضحيح اإىل م������ا كان عليه ولو كان  لإ

من  ير�ض������ح بالدماء ل م�ضمخ������اً بالعطر والأ

دب العربي يظل عربياً مهما  وال�ضالم. ف������الأ

قام������ت حم������اولت تخريبية لف�ض������ل اأجزائه 

أننا نكتب بلغة  خ������ر ل �ضيما وا واحداً عن الآ

واحدة، ونحمل تراثاً واحداً، ونتاأثر بروا�ضخ 

اجتماعية معينة امتدت عرب قرون.

-  ه���ل م���ن كلم���ة لق���راء »املعرفة« 

باعتبارك واحدة من الرائدات؟

أنا اأح������ب جملة املعرفة، واأحرتم منوها  • ا
نني عا�رصت مولدها، ومازلت اأفرح  املطرد لأ

بتطورها، واأحيي كل الذين يجهدون يف وزارة 

الثقافة اإىل اأن حتافظ املعرفة على امل�ضتوى 

أنه������ا معروفة  ال������ذي و�ضلت اإلي������ه ل�ضيما وا

جداً يف الب������الد العربية، وموثوقة، وحتر�س 

كادميية على  دبي������ة والأ كثري من اجلهات الأ

احل�ضول عليها، ورمب������ا كانت باباً وا�ضعاً ل 

أدبي������ة معينة بل لفتحها اأمام  أ�ضماء ا لتثبيت ا

أ�ضماء جديدة ذات مواهب تتاأكد منها املجلة  ا

قبل اأن تقدمها للقارئ العربي.

أنن������ي من الرائ������دات.. فاأق������ول اإّن  أما ا ا

دب لي�س نزهة.. ولي�س متعة.. ول اإ�ضغال  الأ
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للوقت.. واإمنا هو ثقافة عميقة و�ضاملة وقد 

ديب بالذات يجب اأن  تك������ون مو�ضوعية.. والأ

يلم ب�ضيء من كل �ضيء، واأن يتفاعل مع احلياة 

أو  بكل �رصايينها الت������ي تتدفق بدماء الفرح، ا

دب تعبري  ن الأ تنقط������ع ب�ضدمات املاأ�ض������اة لأ

عن احلياة نف�ضها.. اأو هو التجلي احلقيقي 

دب  ر�س. واإذا كان اختيار الأ ن�ضان على الأ لالإ

أ�ضهل  مر اأ�ضعب بل ا درباً للحياة فلن يكون الأ

دي������ب قد يح������رق اأ�ضابعه.. وعيونه..  ن الأ لأ

�ضاءة هذا الدرب مهما ق�ضت  ورمبا روحه لإ

حوال. عليه الظروف و�ضاقت به الأ
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�كت�شاف مد�فن �أثرية: 

أربعة مداف������ن تعود اإىل الفرتتني  مت موؤخ������راً يف حمافظة درع������ا اكت�شاف ا

أ�شاور وحبات  أثرية عبارة عن ا الروماني������ة والبيزنطية عرث بداخلها على لقى ا

خرز وقطع نقدية. 

أثرياً من ال�شعبة  آثار ال�شنمني اأن فريق������اً ا واأو�ش������ح معاون رئي�س �شعب������ة ا

ع������رث يف قرية جدية يف منطقة ال�شنمني على 4 مدافن يحتوي كل منها على 

ول على م������رود مكحلة من العاج له قب�شة  أثرية, اإذ وجد يف املدفن الأ لق������ى ا

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�ضورية(
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اأحمد احل�سني
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مدببة وحمززة وحبة حمراء من اخلرز وجزء 

م������ن اإ�سوارة برونزية عليه������� طبقة مت�أك�سدة 

وجمموعة ك�������ر برونزية يحتم������ل اأن تكون 

اأقراط�ً اإ�س�فة اإىل هي�كل عظمية. 

أنه ع������ر يف املدفن الث�ين على  واأ�س�ف ا

أ�س�ور  أربع ا جمموعة غني������ة من اللقى �سملت ا

برونزي������ة وقطعت������ني نقديتني م������ن الربونز 

مثقوبت������ني من الطرف بقط������ر يرتاوح بني 1 

�سنتمرت و2 �سنتمرت وجر�سني برونزيني وك�را 

برونزية وحديدية يعتقد من �سكله� الدائري 

آنية فخ�رية �سغرية احلجم وك�أ�س  أ�س�ور وا أنه� ا ا

أ�س�ور من  فخ�ر فقد منه جزء م������ن ال�سفة وا

الزج�ج جمدولة لونه� اأخ�ر م�ئل لال�سفرار 

وله� طبة دائرية اإ�س�فة اإىل3 قطع زج�جية 

أنه� اإ�سوارة وعليه� 62 خرزة  مك�سورة يعتقد ا

أ�س������ك�ل خمتلف������ة ب�ألوان  �سغ������رية ب�أحج�م وا

بي�س�ء وخ�راء و�سفراء وحمراء وبرتق�لية 

و�سوداء اإ�س�فة اإىل العثور على 22 حبة خرز 

�سك�ل  لوان والأ متو�سطة احلجم وخمتلفة الأ

بع�سه������� مت�أك�سد وه�س مت جمعه� على �سكل 

أي�س�ً.  طوق ا

آث�ر ال�سنمني  وبنينّ مع�ون رئي�������س �سعبة ا

أنه عر يف املدفن الث�������ين اأي�س�ً على قطعة  ا

م������ن الع�ج عل������ى �سكل بي������دق و8 حب�ت من 

اخلرز ب�أحج�م خمتلفة منه� 5 حب�ت بحجم 

حبة احلم�س تقريباً وحبة �ضوداء على �ضكل 

حبة الزيتون متاآكلة ومت�ضققة وحبة متاأك�ضدة 

حملزنة وحبة متاأك�ضدة ومثقوبة من الطرفني 

أنه مل يعر يف  على �ضكل حبة اللوز م�ضرياً اإىل ا

املدفنني الثال������ث والرابع على اأي لقى �ضوى 

هياكل عظمية.

على �ضعيد مواز اكت�ضفت البعثة ال�ضورية 

يطالية امل�ضرتك������ة مدفناً منحوتاً  ملانية الإ الأ

يف ال�ضخ������ر يعود اإىل ع�رص الربونز الو�ضيط 

خالل الف������رتة املمتدة من 1700-1600 قبل 

املي������الد، يف ت������ل قطنا مبنطق������ة امل�رصفة يف 

حم�س.

ث������ار واملتاحف يف  وقال مدي������ر دائرة الآ

ق�ضام الغربية  حم�س: اإن املدف������ن يقع يف الأ

من الق�������رص امللكي ويتم الدخ������ول اإليه عرب 

بوابة �ضيقة ي�ضم يف داخله حيزين اختلطت 

�ضا�������س اجلنائزي  بداخله������ا العظام م������ع الأ

ال������ذي يتاألف ب�ضكل رئي�ضي من اأوان حجرية 

أ�ض������اور وقالئد ذهبية  م�ضت������وردة من م�رص وا

واين الفخارية التي  وجمموعة منوعة من الأ

تعود اإىل فرتة الربونز الو�ضيط.

أن������ه �ضيتم ا�ضتكم������ال الك�ضف عن  وبنّي ا

الهي������اكل العظمية املوج������ودة يف املدفن يف 

مراح������ل التنقيب املقبلة ليتم حتديد التاريخ 

الدقيق للمدفن اإذ اإنه من املوؤكد باأن املدفن 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

الث��اين  3622009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

عل������ى عالقة مبا�رصة م������ع الق�ضم الغربي من 

أنه مت الك�ضف  ق�رص قطنا امللكي، م�ضيف������اً ا

يف احلق������ل ال�رصقي عن رقيم م�ضماري يعود 

ململكة قطنا املعا�رصة ملدينة ماري ويعترب من 

اأ�ضخم الرقم امل�ضمارية �ضتتم قراءته من قبل 

)1(
املخت�ضني بعد اأن يتم ترميمه. 

ت�����ع�����اون ث����ق����ايف ب�����ني اأب�������و ظ��ب��ي 

وال�صني: 

أك������د �ضلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س  ا

أبو ظب������ي( للثقافة وال������رتاث اأهمية  هيئ������ة )ا

مذكرة التفاهم التي مّت توقيعها مع اجلانب 

ال�ضين������ي، يف تفعيل احلوار ب������ني الثقافات 

وال�ضع������وب، ُم�ض������رياً اإىل اأن التعاون والتبادل 

الثقايف ما بني ال������دول عن�رص مهم يف تقدم 

احل�ضارات. 

أبو ظبي(  وذكر ابن طحن������ون اأن اإمارة )ا

تنطلق اإىل العامل م������ن خالل جهودها البناءة 

والكثيف������ة الت������ي ترك������ز على �ض������ون الرتاث 

الثقايف الوطني والرتويج له كمدخل لالرتقاء 

�ضالمية،  ماراتية والعربي������ة والإ بالثقاف������ة الإ

معرباً عن ال�ضتع������داد التام يف الوقت نف�ضه 

للتع������اون ب�ض������كل وثي������ق م������ع وزارة الثقافة 

أ�ضار اإىل اأن مذكرة التفاهم تلك  ال�ضينية، وا

وىل الت������ي �ضوف ترتجم اإىل  ه������ي اخلطوة الأ

أن�ضطة ثقافية متعددة.  فعاليات وا

أبو ظبي(  أك������د ابن طحنون اأن هيئ������ة )ا وا

أ�ضا�ضي  للثقافة والرتاث ت�ضطلع اليوم بدور ا

ن�ضاين، وت�ضجيع حوار  بداع الإ يف فتح اآفاق الإ

اإ�ضرتاتيجية  الثقافات، بالتوازي م������ع تنفيذ 

أبو  م������ارة )ا احلفاظ عل������ى الرتاث الثقايف لإ

جداد  ب������اء والأ ظب������ي(، واملرتبطة بثقافة الآ

وقيمهم واأخالقهم. 

من جهت������ه اأكد حممد خل������ف املزروعي 

أبو ظبي( للثقافة والرتاث  مدي������ر عام هيئة )ا

اأن توقي������ع املذك������رة ياأتي تكلي������ال ملباحثات 

وجهود متت عرب فرتة �ضنة لتحديد النواحي 

�ضرتاتيجية التي �ضوف تركز عليها جمالت  الإ

أنه ينبثق  التع������اون يف امل�ضتقب������ل، مو�ضح������اً ا

عن مذكرة التفاهم تل������ك عدد من امل�ضاريع 

الفعلية يف جم������ال املتاحف وتنظيم املعار�س 

�ضافة اإىل  التاريخي������ة والفنية والرتاثي������ة بالإ

داء وامل�رصح.  فعاليات فنون الأ

داء الثقايف للدولة يتميز  أ�ضار اإىل اأن الأ وا

اليوم بنهج وا�ضح وبّناء، يلبي حاجة املنطقة 

للتكام������ل والعمل الثقايف امل�ض������رتك، ويعمل 

على تعزيز عالقات التعاون الثقايف والفني 

مع ال������دول ال�ضقيقة وال�ضديقة، ومن اأهمها 

جمهورية ال�ضني ال�ضعبية. 

ومبنا�ضب������ة توقيع مذك������رة التفاهم، قال 

وزي������ر الثقاف������ة ال�ضيني ت�ض������اي وو اإنه زار 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

363 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

أب������و ظبي( منذ ح������وايل 10 �ضنوات، ُمعرباً  )ا

جنازات والتط������ورات التي  عن تقدي������ره لالإ

حدثت منذ حينه على امل�ضتويني الجتماعي 

والقت�ضادي وخا�ضة على امل�ضتوى الثقايف. 

أنه يوؤم������ن بتطور العالقة ما بني  أ�ضار اإىل ا وا

مارات وال�ضني من خالل الثقافة واملجالت  الإ

خرى الجتماعية والقت�ضادية.  الأ

أ�ضهمت خالل ال�ضنوات  وذكر اأن ال�ضني ا

املا�ضي������ة يف تن������ّوع الن�ضاط������ات الثقافية يف 

مارات، وهو يطمح اإىل نف�س امل�ضاهمة من  الإ

مارات للربنامج الثقايف  أبو ظبي( والإ قب������ل )ا

ال�ضيني. 

وق������ال الوزي������ر ال�ضين������ي اإن التطورات 

أبو ظبي(  الثقافي������ة الت������ي ت�ضهدها اإم������ارة )ا

مماثلة للتط������ورات الثقافية الت������ي �ضهدتها 

ال�ض������ني من ناحية تطوي������ر املتاحف والبنى 

التحتية الثقافية، ونّوه اإىل مهرجان الثقافة 

أبو  ال�ضينية الذي اقرتح اأن ينظم يف اإمارة )ا

ظبي( قريباً، والذي �ضوف يربز اأهم املناظر 

واجلوانب الفنية للثقافة ال�ضينية، كما دعا 

أب������و ظبي( للثقافة والرتاث للم�ضاركة  هيئة )ا

يف معر�س �ضنغهاي الدويل العام القادم عرب 

جمموعة من الن�ضاطات الثقافية املختلفة. 

واأكد الوزير على اجله������ود الكبرية التي 

تبذله������ا ال�ضني لدعم احلوار الثقايف ما بني 

أبو ظبي(  البل������دان املختلفة، حيث اعت������رب )ا

م������ارات عموماً مدخ������ال لتقوية العالقة  والإ

ما ب������ني ال�ضني والدول العربي������ة التي تعترب 

أ�ضا�ضية بالن�ضبة  العالق������ات معها حموري������ة وا

أبو ظبي(  أنه يعترب هيئة )ا لل�ضني، واأ�ض������اف ا

م������ارات العربية  للثقافة وال������رتاث ودولة الإ

)2(
املتحدة �رصكاء يف دعم هذا التوجه. 

�صالمية:  وحدة احل�صارة الإ

عر�������س املتحف امللك������ي يف بروك�ضل من 

ب������ني اآلف القط������ع التي ميتلكه������ا من الفن 

�ضالم������ي 340 قطعة تعد م������ن اأميز قطع  الإ

�ضالمي التي يقتنيها وميتد تاريخها  الفن الإ

من القرن ال�ضاب������ع حتى ال�ضابع ع�رص، حيث 

اختار القائم������ون على املتحف لعر�ضها ك�رص 

الطريق������ة التقليدية عرب تخ�ضي�س حجرات 

غائرة يف اجل������دران و�ضبه متوارية يف �ضالة 

ممتدة على م�ضاحة 850 م������رتاً مربعاً تبدو 

آثار ده�ضة زوار املعر�س الذين  فارغ������ة، مما ا

ت�ضاءل������وا اإن كان������وا دخلوا باخلط������اأ »قاعة 

فارغة«، على حد ق������ول ميكا فان رامدونك 

امل�ضوؤولة عن ه������ذا املعر�س، وذلك يف اإطار 

ثرية  روؤية فنية ته������دف اإىل اإظهار القطع الأ

ر�س ليطل  وكاأنها �ضيء يخرج م������ن حتت الأ

على من �ضرياه.

�ضالمية  ويجمع املتحف امللكي القطع الإ
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منذ اإن�ضائه �ضنة 1835، وقد ا�ضرتى معظمها 

من التجار وبع�ضها جاء هدايا، وقبل افتتاح 

�ضالمي العام املا�ضي  املعر�س الدائم للفن الإ

الذي اجتذب يف اأول يومني له خم�ضة اآلف 

زائ������ر، مل تكن هذه القط������ع عر�ضت اإل مرة 

واحدة �ضنة 1967.

أثرية  وي�ضم املعر�س الدائم 340 قطعة ا

من العراق و�ضورية وم�������رص واملغرب وتركيا 

آ�ضي������ا الو�ضطى،  واإي������ران وجن������وب اإ�ضبانيا وا

وتوؤكد القيِّمة عل������ى املعر�س اأن هذه القطع 

هي من اأ�ض������ل 1200 قطعة يقتنيها املتحف 

معظمها ل يزال يف م�ضتودعه و�ضتعر�س على 

مراح������ل وذلك دون احت�ض������اب اآلف القطع 

اخلزفية من مدينة الف�ضطاط ومئتي قطعة 

�ضالح اإ�ضالمية يعر�ضه������ا املتحف الع�ضكري 

أبرز القط������ع املعرو�ضة  يف بروك�ض������ل، وم������ن ا

خ������وذة حربي������ة لل�ضلطان اململوك������ي النا�رص 

حممد بن قلوون ال������ذي حكم دولة املماليك 

يف م�رص يف القرن الثالث ع�رص، وهي خوذة 

فري������دة حتى اأن متحف قلوون يف القاهرة ل 

يحوي على مثيل لها، كما توؤكد م�ضوؤولة الفن 

�ضالمي. الإ

وي�ضم املعر�ُس جمموعًة من ال�ضرياميك 

�ضليم������ة بينها طب������ق »1136 م« م������ن مدينة 

الرق������ة ال�ضورية، يعترب »ن������ادرا لكرب حجمه« 

اإذ يزي������د قطره على الن�ضف مرت وقطعاً من 

حمر، ومن  م�رص م�ضغولة باألوان النحا�س الأ

أنواع كث������رية من ال�ضجاد  جمموع������ة املعر�س ا

ثري والقما�س ومنها ثوب كامل من الكتان  الأ

أة م�رصية يع������ود اإىل القرن  واحلري������ر لم������را

أوان نحا�ضية وزجاجية. الثاين ع�رص وا

وي�ضع املتحف يف مقدمة املعر�س قطعا 

نقدية اإ�ضالمية منه������ا دينار ف�ضي يعود اإىل 

أوا�ضط القرن التا�ضع للميالد ويخ�س املعتز  ا

باهلل املت������وكل ب������ن املعت�ضم، وه������و القطعة 

النقدية الوحي������دة الت������ي مت اكت�ضافها على 

را�ض������ي البلجيكية ق������رب بروك�ضل وكانت  الأ

أنواعاً اأخرى م������ن النقود  يف ج������رة حت������وي ا

ثرية. الأ

وتقول م�ضوؤولة املعر�س التي تهوى الفنون 

�ضالمي������ة اأن املعر�س يوؤك������د على »وحدة  الإ

�ضالمية رغم اختالف الثقافات  احل�ضارة الإ

�ضالمي«، مو�ضحة  والتقاليد يف دول العامل الإ

اأن عدم تق�ضيم ال�ضالة وتركها جمالً واحداً 

)3(
هو للتاأكيد على هذه الوحدة. 

جوائز اأدبية: 

توج ال�ضاعر العراقي عبد الهادي �ضعدون 

دبي التي  بداع الأ بجائزة اأنطونيو مات�ضادو لالإ

�ضبانية، بالتعاون مع  متنحها وزارة الثقافة الإ
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موؤ�ض�ضة مات�ضادو يف مدينة �ضوريا يف دورتها 

الثانية. 

�ضبانية  وانتزع �ضعدون املقيم بالعا�ضمة الإ

مدري������د اجلائزة الت������ي تعد منح������ة ثقافية 

متنح ل�ضاح������ب اأف�ضل م�رصوع �ضعري �ضنويا 

ي�ضتلهم اأجواء مات�ض������ادو ال�ضعرية يف ديوان 

آ�ضور اإىل �ضوريا..  �ضعري، عن م�رصوعه »من ا

خرجات وق�ضائد اأخرى«. 

واأو�ضحت جلنة اجلائزة املوؤلفة من �ضتة 

أدباء اإ�ضبان باأن م�رصوع �ضعدون يقرتب كثريا  ا

مع مناخات اأنطونيو مات�ضادو ال�ضعرية، ومن 

م اأو يف  ظروف������ه احلياتية �ضواء يف الوطن الأ

املغرتب. 

وتابع������ت اأن عمله ال�ضعري ي�ضاف لدوره 

يف اإر�ضاء �ضلة الربط ما بني ال�رصق والغرب 

من خ������الل كتاباته وترجماته املتعددة، �ضواء 

�ضبانية.  أو الإ تلك املكتوبة بالعربية ا

ومن جانبها اأكدت رئي�ضة جلنة اجلائزة 

آماليا اأجلي�ضيا�س اأن قدرة ال�ضاعر  ال�ضاعرة ا

العراق������ي عل������ى املزاوجة والتقاب������ل ما بني 

عاملني، تع������د بحق خطوة جدي������رة بالتقييم 

والتاأمل والقراءة اجلادة. 

وىل التي متنح فيها  وتع������د هذه امل������رة الأ

�ضباني������ة لكاتب عرب������ي، والتي  اجلائ������زة الإ

دبي  تتي������ح الفر�ضة اأمام �ضع������دون للتفرغ الأ

أ�ضه������ر يف مدينة �ضوريا، وامل�ضاركة يف  ل�ضتة ا

دبية املختلفة.  امللتقيات والفعاليات الأ

جدير بالذكر اأن �ضعدون املولود بالعا�ضمة 

دب  أ�ضتاذ الأ بغداد عام 1968 ي�ضغل من�ضب ا

العربي مبدريد وع�ضو يف اجلمعية الدولية 

�ضبانية للغات وعرف بن�ضاطاته املختلفة،  الإ

ومث������ل الع������راق يف اأكرب امللتقي������ات ال�ضعرية 

عمال  دبي������ة، و�ض������در له العديد م������ن الأ والأ

ك������ر من ع�رص  بداعي������ة الت������ي ترجمت لأ الإ

أبرزها كتاب������ه الق�ض�ضي »انتحالت  ا لغات، 

عائلة« والذي ترجم ون�رص يف الدول الناطقة 

�ضبانية. باللغة الإ

ويف باري�س اخت������ريت الرتجمة الفرن�ضية 

مريكي������ة« لل�ضحفية  لرواي������ة »احلفي������دة الأ

والروائي������ة العراقية اإنع������ام كجة جي �ضمن 

اأف�ض������ل 30 رواي������ة نالت اإعج������اب اأ�ضحاب 

املكتب������ات يف فرن�ضا م������ن جمموع 659 رواية 

دبي الفرن�ضي احلايل.  زخر بها املو�ضم الأ

عالن ع������ن لئحة الكتب الثالثني  ومت الإ

التي انتخبها اأ�ضح������اب املكتبات الفرن�ضية، 

الذين عادة ما يكر�ض������ون عطلتهم ال�ضيفية 

دبية اجلديدة، يف احتفال  عمال الأ لقراءة الأ

أقي������م م�ض������اء الثن������ني يف مكتب������ة »فريجن«  ا

الكربى يف جادة ال�ضانزلزيه وفق تقليد متبع 

من �ضنوات. 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

الث��اين  3662009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

وت�رصف جملة »لري« )القراءة( املتخ�ض�ضة 

يف نقد الكتب واأخب������ار دور الن�رص على هذا 

التقلي������د بالتع������اون م������ع جمعي������ات القراءة 

واأ�ضح������اب املكتبات يف عم������وم فرن�ضا. وقد 

اأ�ضدرت املجلة ملحقا خا�ضا تناول بالعر�س 

الروايات الثالثني وبينه������ا 16 رواية اأجنبية 

مرتجمة غري »احلفيدة العراقية«. 

وعلقت مكتبة »فريجن« مل�ضقات حتمل 

�ض������ور الروائيني واأغلفة كتبهم على واجهتها 

وداخلها كما و�ضعت �ضا�ضات لبث تلك ال�ضور 

يف اأجنحة املكتبة ال�ضخمة. 

وىل م������ن »احلفيدة  وكان������ت الطبع������ة الأُ

مريكي������ة« �ض������درت الع������ام املا�ض������ي عن  الأ

»دار اجلدي������د« يف ب������ريوت واختريت �ضمن 

القائم������ة الق�ضرية جلائزة »بوك������ر« العربية 

التي ف������ازت بها رواية »عزازي������ل« للم�رصي 

يو�ضف زي������دان، وتبع ذلك �ض������دور طبعتني 

عن ال������دار نف�ضها وطبعة رابعة ت�ضدر قريباً 

عن من�ضورات »ال������ربزخ« يف اجلزائر وتكون 

خم�ض�ض������ة للتوزيع يف املغ������رب العربي، اأما 

الرتجمة الفرن�ضي������ة ف�ضدرت عن دار »ليانا 

ليف������ي« يف باري�������س بعن������وان »اإذا ن�ضيتك يا 

بغ������داد« واأجنزها امل�رصيان عال مهنا وخالد 

عثمان، وم������ن املقرر اأن تخرج الرواية قريبا 

بالنكليزية ع������ن دار »بلوزدري« الربيطانية، 

واأعربت اإنعام كجة ج������ي عن تفاجئها التام 

باخل������رب واأي�ضاً عن �ضعادتها باختيار روايتها 

من قبل اأ�ضح������اب املكتبات الذين قدروا يف 

قليات يف العراق كما  الرواية حديثها عن الأ

قالت، واأو�ضحت اأن »ع�رصات الكتب خرجت 

عن ح������رب العراق لكن طريق������ة التناول يف 

ه������ذه الرواي������ة وعر�ضها خا�ض������ة للعالقات 

قليات هو ما �ضد النتباه«.  �رصي������ة وبني الأ الأ

حيث تعكف اإنعام كجة جي حالياً على كتابة 

رواي������ة ثانية حول مو�ض������وع ت�ضتت العائالت 

العراقي������ة وانت�ضار قبور العراقيني يف اأرجاء 

ب مدفونا يف  العامل حيث ميك������ن اأن يكون الأ

م يف ال�ضويد والعم يف نيوزيلندا  الب�رصة والأ

ب�ضبب احل������روب واملنايف الت������ي تعر�س لها 

)4( 
العراق والعراقيون.

ثار العاملي:  جمل�س الآ

ثار العاملي موؤمتره الفرعي  عقد جمل�س الآ

ول من  ول يف رام اهلل، ويع������د املوؤمت������ر الأ الأ

و�ضط،  نوعه الذي يعقد يف منطقة ال�رصق الأ

حي������ث �ضارك به ما يزي������د عن خم�ضني عاملاً 

من ع�رصين دولة م������ن �ضمنها فل�ضطني دون 

�ضباب تتعلق  أو اإ�ضالم������ي، لأ ح�ض������ور عربي ا

�رصائيلي، وكان املوؤمتر قد تقرر  بالحتالل الإ

قبل �ضنتني وتاأج������ل انعقاده مدة �ضنة ب�ضبب 

عداد له.  اجتهادات خمتلفة حول طريقة الإ
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ث������ار العاملي اأكرب جتمع  ويعترب جمل�س الآ

ثار يف الع������امل وي�ضم يف ع�ضويته  لعلم������اء الآ

آثار، ومعروف عن  ما يزيد ع������ن 2600 عامل ا

املوؤمتر حياديت������ه وا�ضتقالله التام يف اتخاذ 

أنه يعتم������د يف متويله على  قرارات������ه، ذل������ك ا

ا�ضرتاكات اأع�ضائ������ه ول يخ�ضع يف قراراته 

لعتبارات متويلية، كما هو احلال يف العديد 

ثرية اخلا�ضة باملنطقة.  من املوؤمترات الأ

لقد �ضكل انعقاد هذا املوؤمتر يف رام اهلل 

دارة كونه  حتدياً كبرياً من جهة التنظيم والإ

يجري يف منطقة تخ�ضع لالحتالل ويتوجب 

و�ض������ول امل�ضارك������ني اإليه العب������ور من منافذ 

تتحكم فيه������ا الدولة املحتلة، هذا اإىل جانب 

التحري�س الكبري الذي تعر�س له امل�ضاركون 

اإىل  الدخ������ول  م������ن  وتخويفه������م  جان������ب  الأ

من وتقدمي  را�ضي الفل�ضطينية بدواعي الأ الأ

�ضورة منطية �ضلبي������ة ومعلومات م�ضلّلة عن 

را�ض������ي الفل�ضطينية. لهذه  و�ض������اع يف الأ الأ

�ضب������اب جميعها اعترب انعقاد املوؤمتر بحد  الأ

ذاته جناحاً كبرياً. 

افتت������ح املوؤمتر الذي ج������رى حتت �ضعار 

)مواج������ه العن������ف البنيوي( ر�ضمي������اً بكلمات 

ثار،  م������ن د. خلود دعيب�س وزير ال�ضياحة والآ

قدمها د. حمدان ط������ه وكيل م�ضاعد قطاع 

ث������ار والرتاث الثق������ايف ود. كل������ري �ضميت  الآ

ثار العامل������ي، واأعقب ذلك  رئي�ض������ة جمل�س الآ

جل�ض������ات بحثية قدم������ت فيه������ا العديد من 

و�ض������اع الراهنة والتحديات  وراق حول الأ الأ

ث������ار الفل�ضطينية  امل�ضتقبلي������ة التي تواجه الآ

دارة واحلفاظ  عل������ى �ضعي������د احلماي������ة والإ

ث������ار الفل�ضطينية  قدمها خرباء من دائرة الآ

واجلامعات الفل�ضطينية يف بريزيت والقد�س 

اإىل جانب عدد م������ن املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية 

العامل������ة يف حقل الرتاث الثقايف، كما �ضارك 

ث������ار الدوليني يف تق������دمي اأوراق  علم������اء الآ

ثار يف كل  خمتلف������ة حول ا�ضتخدامات علم الآ

أثناء  م������ن جنوب اأفريقيا والهن������د والربتغال ا

ال�ضيط������رة ال�ضتعمارية، وق������د متيز املوؤمتر 

باملداخ������الت ال�رصيحة والنقدية التي اأغنت 

النقا�������س اإىل جانب عر�س جت������ارب جديدة 

لتطوي������ر �ضبك������ة العالقات ب������ني طالب علم 

ثار يف اجلامع������ات املختلفة وفتح احلوار  الآ

بني الطالب الفل�ضطينيني والدوليني. 

وجرى تنظي������م جولة من النقا�س املفتوح 

ث������ار يف فل�ضطني مبا يف  ح������ول م�ضتقب������ل الآ

ف������كار والتي �ضبق طرحها يف  ذلك بع�س الأ

املا�ضي ح������ول اآفاق احلل امل�ضتقبلي لل�رصاع 

�رصائيلي.  الفل�ضطيني الإ

كم������ا جرى تنظي������م عدد م������ن اجلولت 

امليداني������ة للم�ضاركني �ضمل������ت كل من اأريحا 
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والقد�������س ونابل�������س، بهدف الط������الع على 

ر�س،  و�ض������اع امليدانية عل������ى الأ حقيق������ة الأ

و�ضمل������ت هذه الزيارات مواقع مهملة كموقع 

أبو العاليق ومواق������ع مدارة مثل موقع  تلول ا

ق�������رص ه�ضام وبي������ت �ضهوان وت������ل ال�ضلطان 

وجبل قرنطل، و�ضملت زيارة القد�س كل من 

البلدة القدمية ومنطقة �ضلوان اأما زيارة نابل�س 

فقد �ضملت البلدة القدمية وبري يعقوب وتل 

بالط������ة وعلى مدار �ضاعة قام امل�ضاركون مع 

زمالئهم من امل�ضاركني الفل�ضطينيني باأعمال 

تنظيف رمزية ملوقع تل بالطة يف نابل�س. 

ثار  ورغم اأن املوؤمت������ر الفرعي ملجل�س الآ

العامل������ي كان مفتوحاً مل�ضاركة اجلميع ومعلنا 

نرتنت منذ ما يزيد عن �ضنة،  على موق������ع الإ

�رصائيلية مت�رصعاً  ثار الإ فقد جاء رد �ضلطة الآ

أن������ه ا�ضتثنى  ومبا�������رصاً، يف اته������ام للموؤمتر با

�رصائيليني من امل�ضاركة، وذلك  ثار الإ علماء الآ

يف ر�ضال������ة ال�ضيد عوزي دهاري نائب رئي�س 

�رصائيلية موجهة اإىل د.كلري  ث������ار الإ �ضلطة الآ

ثار العاملي واأع�ضاء  �ضميث رئي�ضة جمل�س الآ

اللجن������ة الدولي������ة واملحلية للموؤمت������ر، والتي 

حتمل العديد من الدعاءات غري ال�ضحيحة 

وغ������ري املربرة، ذلك اأن املوؤمت������ر مل يكن رحلة 

ثار العاملي، بل اإن  ملدر�ض������ة داخلية ملجل�س الآ

هذا املوؤمتر �ضاأنه �ضاأن املوؤمترات الدولية ل 

يختار امل�ضاركني فيه، واإن قرار امل�ضاركة هو 

قرار فردي حم�س، من������وط برغبة امل�ضارك 

وا�ضتيف������اء اإج������راءات الت�ضجي������ل يف املوؤمتر 

وتق������دمي ملخ�ضات البحث قب������ل �ضهور من 

ث������ار الذين  عق������ده، وكان بو�ض������ع علم������اء الآ

ثار العاملي  يتفقون مع روح عمل جمل�������س الآ

أو  أه������داف املوؤمتر امل�ضاركة دون اأي متييز ا وا

أية عوائق من قبل اجلهة املنظمة، ولكن كان  ا

�رصائيلية  على امل�ضاركني تخطي احلواجز الإ

نف�ضها والتي ت�ضعه������ا �ضلطة الحتالل عند 

مداخل بواب������ات امل������دن الفل�ضطينية، والتي 

�رصائيليني وحتذرهم من الدخول اإىل  متنع الإ

املناطق الفل�ضطينية، اأما بخ�ضو�س الدعاء 

�رصائيل������ي بتحوي������ل املوؤمت������ر اإىل ح������دث  الإ

فل�ضطيني فه������ذا ادعاء تدح�ضه الوقائع، اإذ 

�ضارة اإىل اأن ال�ضلط������ة الفل�ضطينية  يج������ب الإ

قد تلق������ت ن�ضيبها م������ن النقد ال������الذع من 

قب������ل امل�ضاركني يف املوؤمت������ر. كما متكن عامل 

اإ�رصائيلي معروف مبواقفه الناقدة للتنقيبات 

�رصائيلية يف القد�س من الدخول وامل�ضاركة  الإ

يف اأعم������ال اليوم الثاين، مب������ا ي�ضكل الدليل 

القاطع على اأن ق�ضية ال�ضتثناء هي حم�س 

�رصائيلية  ادعاء لتربير ا�ضتمرار املمار�ضات الإ

را�ضي الفل�ضطينية املحتلة.  يف القد�س والأ

�رصائيلية  ث������ار الإ وقد اتهمت �ضلطات الآ
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املوؤمتر بت�ضيي�س اأعمال������ه، حيث قام جمل�س 

�رصائيلية  ث������ار بالرد عل������ى الدع������اءات الإ الآ

عل������ى ل�ضان رئي�ض������ة املجل�������س والتي فندت 

�رصائيلي������ة، مو�ضح������ة  فيه������ا الدع������اءات الإ

ثار العامل������ي واللجنة املنظمة  اأن جمل�������س الآ

أف������ردت �ضاحة ح������رة وغري  للموؤمت������ر ق������د ا

م�رصوط������ة للحوار والنقا�س يف رام اهلل حول 

الق�ضاي������ا امل�ضتع�ضي������ة، على ق������دم امل�ضاواة 

لكاف������ة امل�ضاركني يف املوؤمت������ر، مبا يف ذلك 

ثار حتت الحتالل واآفاق اخلروج  ق�ضي������ة الآ

م������ن دوامة الحتالل من خالل تعزيز فر�س 

احل������وار والتفاهم، ومل ت�ضتث������ن اأحدا، ولكن 

�رصائيلية الر�ضمية اآثرت  ثرية الإ املوؤ�ض�ض������ة الأ

مقاطعة املوؤمتر واأعماله، ومل تغتنم الفر�ضة 

للم�ضارك������ة يف ق�ضايا احل������وار الدائر حول 

ثار يف املنطقة، واختارت طريق  م�ضتقب������ل الآ

العزلة عن التطورات اليجابية التي حملها 

)5(
املوؤمتر والتي ي�ضهدها عاملنا اليوم. 

مريكي:  خمتارات من ال�صعر الأ

أبو ظبي( للثقافة والرتاث  اأعلنت هيئة )ا

عن النتهاء من ترجم������ة زهاء األف ق�ضيدة 

مريكي املعا�رص، �ضمن خمتارات  من ال�ضعر الأ

بداعات خم�ضة ع�رص �ضاعراً و�ضاعرة، من  لإ

خمتل������ف التي������ارات واملدار�������س والجتاهات 

مريكي������ة يف الق������رن الع�رصين،  ال�ضعري������ة الأ

حي������ث قام م�رصوع »كلمة« للرتجمة يف الهيئة 

باإ�ضدارها مرتجم������ة للغة العربية، وذلك يف 

اإطار �ضعي الهيئة امل�ضتم������ر لتقدمي ثقافات 

العامل املختلفة اإىل القارئ العربي.

ويقول د.عل������ي بن متيم مدي������ر م�رصوع 

كلم������ة: »ينطل������ق ه������ذا امل�رصوع م������ن حاجة 

مريكي  و�رصورة ملحة، وهي غياب ال�ضعر الأ

املعا�������رص واحلديث ب�ضورة �ضب������ه كاملة عن 

القارئ العربي، وع������ن الثقافة العربية، واإن 

كان يف مراح������ل كثرية ق������د تُرجم عدد كبري 

مريكية، مبا يف ذلك �ضمن  م������ن الق�ضائد الأ

أدبية  اأنطولوجي������ات اأو يف �ضحف وجمالت ا

خمتلفة. لكن مدار هذا احل�ضور ظّل مقت�رصاً 

مريكي، يف  على عدد قليل جداً من ال�ضعر الأ

خري، وتعّدد،  الوقت ال������ذي ات�ضع فيه هذا الأ

وتنّوع، لي�ضمل ع�������رصات، بل مئات التجارب 

املهمة التي ل ميكن التغا�ضي عنها يف حركة 

دب العاملية املعا�رصة. وبذلك فاإن ترجمة  الأ

أو باآخر اإىل  مريكي يه������دف ب�ضكل ا ال�ضعر الأ

حتقيق اأهداف كلمة املتمثلة يف رفد املكتبة 

العربية باملو�ضوعات غري املتوفرة«.

واأو�ضح ابن متيم اأن هذه الختيارات التي 

نطولوجي باملعنى املاألوف  تفادت العم������ل الأ

للكلم������ة، اأي تقدمي عّينات من اأعمال �ضعراء 

وجمعها بني دفتي كتاب، اتخذت خياراً اآخر، 
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وهو تقدمي خمتارات لعدد كبري من ال�ضعراء 

مريكي������ني املعا�رصين بحيث تعرّب الرتجمة  الأ

عن جتربتهم بحّد كاف اأو معقول، وذلك من 

أبو هوا�������س الذي قام باأعمال  اختيار �ضامر ا

الرتجمة كذلك.

يطمح هذا امل�رصوع اإىل اأن ي�ضمل معظم 

مريكي������ة بالرتجمة،  التج������ارب ال�ضعري������ة الأ

أ ب������� 15 جتربة متّثل ع������دداً بارزاً من  ويب������دا

�ضم������اء �ضواء يف اإنتاجها اأو يف ما متثله يف  الأ

مريك������ي املعا�رص، وال�ضعراء  حركة ال�ضعر الأ

الذي������ن �ضمله������م امل�رصوع هم: بيل������ي كولينز، 

لنغ�ضتون هيوز، ت�ضارلز بوكوف�ضكي، روبرت 

بالي، �ضيلفيا ب������الث، دني�س ليفرتوف، لويز 

آرت�ضي  غليك، اآن �ضاك�ضت������ون، كيم اأدونيزيو، ا

اآمونز، فلورن�س اأنطوين »اآي«، دوريان لوك�س، 

ت�ضارلز �ضيميك، ثيودور رتكي، وتيد كوزر.

وال�ضع������راء الذي������ن مّت اختياره������م م������ن 

اجلن�ض������ني، ينتمون يف غالبيتهم اإىل الن�ضف 

الثاين من القرن الع�رصين، وهي الفرتة التي 

�ضهدت ظهور عدد م������ن التيارات والتجارب 

أو  املهمة مث������ل مدر�ضة »ال�ضع������ر العرتايف« ا

أو  مدر�ضة »ما بع������د احلرب العاملية الثانية« ا

أو �ضع������ر »جيل البيت«  »ال�ضع������ر املو�ضوعي« ا

وما اإىل ذلك من جت������ارب تاأثرت بالتجارب 

أّثرت فيها، كما  وروبية« وا خرى »الأ العاملية الأ

خرى كاحلروب  حداث العاملية الأ تاأثرت بالأ

)6(
ن�ضان والبيئة.  وق�ضايا الإ

ل��ف  آن��ي��ة ت��ع��ود لأ خم��ط��وط��ات ق��را

عام: 

�رصق جمموعة م������ن الل�ضو�س حمتويات 

منزل اأحد هواة جمع املخطوطات القدمية، 

آنية ل تقدر  وكان من بينها خمطوط������ات قرا

بثمن ولكن ع������دم معرفتهم باأهميتها جعلهم 

يتخلون عنها ويلقون بها يف �ضلة للمهمالت.

وقد عرت �رصط������ة كون�ضتابل بول رايلى 

آنية مكتوبة بخط اليد  على خمطوط������ات قرا

ترجع اإىل 1000 عام ملقاة ب�ضلة للمهمالت، 

وحينما علم �ضاحب املخطوطات باإيجادها 

�ضعر بال�رصور لعدم اإدراك الل�ضو�س لقيمتها، 

حيث كان ي�ضتعني بها يف اإعداد كتاب.

الذي  املخطوط������ات  �ضاح������ب  وك�ض������ف 

رف�س ذك������ر ا�ضمه خوفاً م������ن مطاردته، اأن 

هذه املخطوطات كتب������ت على ورقة واحدة، 

والكثري من ن�ضو�ضه������ا يرجع اإىل 300 �ضنة، 

وبع�ضها مكتوب منذ ما يقرب من األف عام، 

أنا  وقال »اإنه������ا خمطوطات ن������ادرة للغاية، وا

كم�ضلم، ل������ن اأكون قادراً عل������ى و�ضف قيمة 

هذه املخطوطات املهمة جداً«.

يذك������ر اأن هناك ن�ضخة كاملة من القراآن 

كتبت عام 1203 ويعتقد اأن تكون اأقدم ن�ضخة 
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وقد بيعت باأكر من 1.4 مليون اإ�ضرتليني يف 

)7(
مزاد كري�ضتيز بلندن عام 2007. 

بالثقافة  حتتفي  ج��ان��ريو  دي  ري��و 

فريقية:  الأ

احتف������ى مهرجان »باك تو بالك« الدويل 

فريقية وتنوعها من طريق الرق�س  بالثقافة الأ

فالم واملحا�رصات، وت�ضارك فيه  وعرو�س الأ

�ضخ�ضيات م������ن عاملي املو�ضيق������ى والثقافة 

املعا�رصتني.

أبرز �ضخ�ضيات  وقدم جيلبريتو جيل اأحد ا

املو�ضيقى ال�ضعبي������ة الربازيلية ووزير الثقافة 

ال�ضاب������ق حفاًل غنائي������اً يف افتتاح املهرجان، 

يقاع  وت������اله على اخل�ضبة املغن������ي وعازف الإ

ال�ضينغايل يو�ض������و ندور ثم املغني������ة واملوؤلفة 

املو�ضيقية الربازيلية ماري�ضا مونتي.

وفيم������ا �ضكلت املو�ضيقى حمور املهرجان، 

أي�ضاً لق������اءات ونقا�ضات  ج������رت يف اإط������اره ا

حول موا�ضي������ع خمتلفة كمثل الثقافة والنمو 

ن�ضانية« يف بناء  أو موق������ع اأفريقيا »مه������د الإ ا

م�ضتقب������ل الع������امل، وكان من ب������ني امل�ضاركني 

نغويل جوزي������ه ادواردو اغوالو�ضا،  الكاتب الأ

واملو�ضيقي املعروف بالتزامه بوب غيلدوف، 

ف�ضال ع������ن غرا�ضا ما�ضيل زوج������ة الرئي�س 

اجلن������وب اأفريقي ال�ضاب������ق نيل�ضون مانديال 

ن�ض������ان يف  واملنا�ضل������ة يف جم������ال حق������وق الإ

اأفريقيا، وقد �ضكل املهرج������ان اأي�ضاً فر�ضة 

فريقية من خالل عالقتها  ملقارب������ة القارة الأ

الوثيقة بالربازيل، والت������ي بداأت قبل حوايل 

خم�ض������ة قرون م������ع و�ض������ول اأوىل جمموعات 

)8(
فارقة اإىل البلد.

العبيد الأ

رحيل موؤلف الن�صيدين ال�صوفياتي 

والرو�صي: 

تويف ال�ضاع������ر والكاتب الرو�ضي �ضريغي 

ميخالك������وف وا�ضع الن�ضي������د ال�ضوفياتي يف 

عه������د �ضتالني ثم ن�ضيد رو�ضي������ا امل�ضتقلة عن 

عمر 96 عاما. 

وكان الراحل �ضريغي ميخالكوف معجبا 

أثن������اء حكمه ثم بالرئي�س  ب�ضخ�ضية �ضتالني ا

ال�ضابق ال������ذي اأ�ضبح رئي�س الوزراء الرو�ضي 

حاليا فالدميري بوتني وبرئي�س البالد احلايل 

دمييرتي ميدفيديف، اللذي������ن اعترباه اأحد 

�������رصوح الثقاف������ة الرو�ضية، كم������ا كان اأي�ضاً 

طفال.  �ضاحب موؤلفات رائدة لالأ

والراحل هو والد املخرجني ال�ضينمائيني 

أندري������ه  ال�ضهريي������ن نيكيت������ا ميخالك������وف وا

اأمام احلقبات  كونت�ضالوف�ضكي وقد �ضم������د 

نظم������ة ال�ضيا�ضي������ة الت������ي تعاقبت على  والأ

الكرملني وا�ضعا يف كل مرة الن�ضيد الوطني، 

فقد و�ضع كلمات الن�ضيد الوطني ال�ضوفياتي 

يف عهد �ضتالني، ثم الن�ضيد املخالف ل�ضيا�ضته 
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بع������د مماته وبع������د اإدان������ة ظاه������رة »عبادة 

ال�ضخ�ضية« )ل�ضتالني( يف العام 1956، قبل 

اأن يكت������ب للحن عينه ن�ضي������دا ميجد رو�ضيا 

)9(
امل�ضتقلة. 

متثال هرقل يعود لبغداد: 

ت�ضلم املتحف الوطن������ي العراقي ببغداد 

متث������ال هرقل ال������ذي فقد م������ن املتحف مع 

ثار بعد عمليات ال�ضلب  جمموعة كبرية من الآ

مريكي يف عام  والنهب التي رافقت الغزو الأ

.2003

وقال الناطق با�ضم وزارة الدولة لل�ضياحة 

ث������ار عب������د الزهرة الطالق������اين: اإن اأحد  والآ

املواطن������ني �ضل������م املتحف الوطن������ي التمثال 

أنه ا�ضرتاه من مواطن ي�ضكن منطقة  مدعي������ا ا

ع������الوي احللة القريبة من املتحف، واأ�ضاف 

ثريني يعود  اأن التمث������ال ح�ضب اخل������رباء الأ

ثري������ة التي ج������رت يف مدينة  للتنقيب������ات الأ

احل�������رص يف �ضبعين������ات وثمانين������ات القرن 

املا�ضي«.

وقال������ت مدير دائ������رة ال������رتاث بالوكالة 

الدكتورة فوزية مهدي: اإن هناك عدة متاثيل 

لهرقل يف املتح������ف العراقي بع�ضها م�ضنوع 

خر من الربونز  من مادة الرخام والبع�س الآ

ثرية التي  عر عليها خ������الل التنقيب������ات الأ

اأجرتها بعثات م�ضرتكة عراقية اإيطالية كما 

ع������ر على متاثيل اأخ������رى يف منطقة املدائن 

يف عمليات تنقيب �ضابقة، وبح�ضب م�ضوؤويل 

املتاحف العراقية فاإن التمثال يبلغ ارتفاعه 

50 �ض������م م�ضن������ف كتمثال متو�ض������ط وعيناه 

مطّعمتان بال�ضدف.

وت�ضري اإح�ضائية اأعدتها وزارة ال�ضياحة 

ثار اإىل تعر�������س اأكر من 15 األف قطعة 
والآ

حداث  متحفي������ة اإىل النهب وال�ضلب خالل الأ

مريكية بغداد  التي رافقت غزو الق������وات الأ

أبري������ل عام 2003 وم������ن بني هذه القطع  يف ا

امل�رصوقة مت������ت ا�ضتعادة ح������وايل �ضتة اآلف 

أثري������ة فيما مازالت هن������اك اأكر من  قطعة ا

ت�ضع������ة اآلف قطعة يف عداد املفقودات حتى 

)10(
ن.  الآ

�صورًا  تقتني  �صكندرية  الإ مكتبة 

نادرة: 

�ضم������ن م�رصوع »ذاكرة م�������رص املعا�رصة« 

�ضكندري������ة ع�رصات ال�ضور  اقتن������ت مكتبة الإ

أوائل ال�ضور  الن������ادرة التي تق������ول اإنها م������ن ا

ماكن يف م�رص ولبن������ان وفل�ضطني و�ضورية  لأ

واليون������ان وا�ضطنب������ول ب������ني عام������ي 1860 

و1901.

وقالت املكتبة يف بيان اإن ال�ضور جزء من 

جمموعة خا�ضة بامل�ضور والكاتب الفرن�ضي 

فيليك�������س بونفي�س الذي ول������د يف الثامن من 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

373 الث��اين  2009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

آذار 1831 وارحت������ل اإىل ب������ريوت  مار�������س/ ا

ع������ام 1867 حيث افتتح �ضتودي������و للت�ضوير 

أوائل ال�ضور  والتقط �ضوراً نادرة »تعترب من ا

الفوتوغرافية لكل من لبنان وم�رص وفل�ضطني 

و�ضوري������ة واليونان وا�ضطنبول وقد جمع هذه 

ألبوم قد قام بن�رصه عام 1872..  ال�ضور يف ا

دلة ال�ضياحية لزوار ال�رصق  اأ�ضبح من اأهم الأ

وروبيني«. من الأ

واأ�ض������اف البي������ان اأن ال�ض������ور اخلا�ضة 

بالقاه������رة تت�ضمن �ض������ورا ملدر�ضة ال�ضلطان 

ح�ضن مبي������دان القلعة وكوب������ري ق�رص النيل 

أن�ضئ عام 1869 وهو اأول ج�رص يقام  ال������ذي ا

على النهر وقلعة �ضالح الدين وجامع حممد 

علي بها وق�رص حممد علي يف �ضربا وحلقات 

زه������ر ومدر�ضة املن�ضور  الدر�س باجلامع الأ

ق������الوون وجام������ع احلاكم باأم������ر اهلل ب�ضارع 

زبكية  املع������ز والقناطر اخلريي������ة وحديقة الأ

زويل������ة وم�ضجد عمرو ب������ن العا�س يف م�رص 

القدمية.

وم�������رصوع ذاك������رة م�رص املعا�������رصة على 

نرتنت يوثق اإلكرتونيا للحياة يف م�رص منذ  الإ

بداية ع�رص حممد عل������ي 1805 حتى نهاية 

أنور ال�ض������ادات 1981 ويوؤرخ  عه������د الرئي�س ا

مل�رص من النواح������ي ال�ضيا�ضية والجتماعية 

بالرتكيز  والفني������ة  والثقافية  والقت�ضادي������ة 

على اجلوان������ب املجهول������ة يف تاريخ ال�ضعب 

)11(
امل�رصي.

يف  الكال�صيكية  املو�صيقى  مهرجان 

بوخار�صت: 

للمو�ضيقى  ال������دويل  املهرجان  ا�ضت�ضاف 

أوني�ضكو« الذي افتتح  ا الكال�ضيكية »ج������ورج 

يف بوخار�ض������ت مو�ضيقي������ني م�ضهورين اأمثال 

مريكي جو�ضوا بيل، مكر�ضاً  عازف الكمان الأ

يف دورت������ه التا�ضع������ة ع�رصة ق�ضم������ا كبريا من 

برناجمه للمو�ضيقى الرومانية املعا�رصة.

واأطلق املهرجان ال������ذي يقام كل عامني 

يف الع������ام 1958 تكرمي������اً للموؤلف املو�ضيقي 

أوني�ضك������و )1955-1881(  الروم������اين جورج ا

آنذاك حظ������ر املهرجان يف  غ������ري اأن النظام ا

العام 1971 ليع������ود وي�ضتاأنف ن�ضاطاته بعد 

»الثورة« الرومانية يف العام 1989.

اأقيم������ت احلفالت  ويف ه������ذا املهرجان 

املو�ضيقي������ة يف اأماكن م�ضه������ورة يف العا�ضمة 

وبرا الوطنية مثاًل وق�رص  الرومانية كدار الأ

الربملان الروماين ويف »التنيه« الروماين وهو 

مركز ثقايف رائع على الطراز النيوكال�ضيكي 

انتهى العمل عليه يف العام 1987، وقد عزفت 

أ�ضماء كبرية يف  على غرار الدورات ال�ضابقة ا

جمال املو�ضيقى الكال�ضيكية الدولية.

وكان احل�ض������ور على موع������د مع عازف 
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مريكي جو�ض������وا بيل الذي رافقته  الكمان الأ

اورك�ض������رتا لندن الفلهارموني������ة التي عزفت 

اجلزء الث������اين من »دافني وكلوي������ه« لرافيل 

الثالث������ة ل�ضان �ضاي������ان، كما  وال�ضيمفوني������ة 

أي�ضاً باأداء عازفة البيانو  ا�ضتمتع احل�ض������ور ا

الفرن�ضية اإيلني غرميو وهي توؤدي مقطوعات 

لراحمانينوف وت�ضايكوف�ضكي، وباحلفلة التي 

اأحيته������ا اورك�ضرتا »كون�ضرتتغبو«، اإ�ضافة اإىل 

حفلة تقدمها اورك�ضرتا فيينا ال�ضغرية.

اأما اأ�ضغر مو�ضيقي م�ضارك يف املهرجان 

فه������و عازف البيان������و ال�ضوي�������رصي الروماين 

�ضل تيو يورغيو )17 �ضنة(، وقد خ�ض�ضت  الأ

وىل للموؤلف������ات املو�ضيقية  أي������ام املهرجان الأ ا

الرومانية املعا�رصة بقيادة كري�ضتيان مانديل 

قائ������د الورك�ضرتا الفلهارموني������ة الرومانية، 

وكان حف������ل افتتاح املهرجان باأوبرا »اأوديب« 

ألفها جورج اوني�ضك������و وت�ضارك فرقة  الت������ي ا

وبرا  م�������رصح الكابيت������ول يف تول������وز م������ع الأ

الرومانية يف تاأديتها.

أك������ر من مئة األف �ضخ�س ح�رصوا  وكان ا

الدورات ال�ضابقة لتظاهرة »جورج اوني�ضكو« 

املو�ضيقية والتي يديرها له������ذه ال�ضنة اإيوان 

)12(
أوبرا فيينا«.  هولندر مدير »ا
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حراز  ن�سان، كمحاولة لإ ه������ل البحث عن النعتاق من ربقة م������ا يحيط بالإ

أولياً للتماهي معه؟ اأي، مطلب احلرية، ي�سبح  وجودية الذات، ي�سبح، مطلباً ا

مطلب الهروب من احلرية.

وه������ل اعتبار الذات متمازجة مع احلري������ة يف التكوين الجتماعي، تدفع 

املرء اإىل اعتبار احلرية نقي�ض الرغبوية الفردية؟ �سمن اأي اإطار: الذات يف 

خر. الذات يف مقابل امليتافيزيق. مقابل الواقع. الذات يف مقابل الآ

❁

ò
باحث �ضوري.

الهروب من احلرية

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن



الهروب من احلرية

الث��اين  3762009 ت�ش����رين  الع��������������دد 554 

اإيريك فروم. عامل نف�س وحملل اجتماعي. 

أه������م ال�سخ�سي������ات الت������ي َدَر�َست هذا  من ا

الواقع. ويف عمله هذا »الهروب من احلرية« 

يناق�س فروم هذا العنوان بكل جتلياته. وهو 

م������ا �سنحاول البحث في������ه وتقدميه للقارئ. 

أّن الكتاب �سدر عن وزارة الثقافة  مع العلم ا

�ستاذ حممود  ال�سورية برتجمة متميزة من الأ

منقذ الها�سمي.

هل احلرية م�سكلة �سيكولوجية؟

وروبي كلّه حول مفهوم  يتمحور التاريخ الأ

التحرر. وعلى الرغم من الهزائم املتوالية، اإل 

اأن احلرية قد ربحت بع�ساً من هذه املعارك. 

وكان الكث������رون ي������رون اأن احل������رب العاملية 

خ������ر واأن نتيجتها  الثاني������ة هي ال�������راع الأ

نظمة الت�سلطية اأف�سد  احلرية. لكن بروز الأ

هذه الفكرة.واأ�سبح العلم يبحث عن عوامل 

�سيكولوجي������ة تقف وراء ذل������ك. اأي �سخ�سية 

الفرد يف قبوله اأو رف�سه للحرية.. ومق�سد 

ه������ذا الكتاب حتليل العوام������ل الدينامية يف 

ن�س������ان احلديث، التي  بني������ة الطبع عن������د الإ

جعلته يري������د التخلي عن احلرية يف البلدان 

نظمة الفا�سية. ومبا اأن هذا الكتاب  ذات الأ

يوؤك������د دور العوامل ال�سيكولوجية يف العملية 

الجتماعي������ة، ويقوم عل������ى بع�س مكت�ضفات 

فروي������د، ن������رى م������ن ال�������رصورة اأن يع������رف 

القارئ بع�س املب������ادئ العامة ملقاربتنا واأهم 

الختالفات بينها وبني مقاربات فرويد.

فاإذا قب������ل فرويد بالعتق������اد التقليدي 

�ضا�ضي ب������ني الب�رص واملجتمع،  بالن�ضق������اق الأ

وكذل������ك باملذه������ب التقلي������دي القائل بال�رص 

الكام������ن يف الطبيع������ة الب�رصي������ة ف������اإن هذه 

الدرا�ض������ة ترتكز على افرتا�������س اأن امل�ضكلة 

احلا�ضم������ة يف علم النف�س هي النوع اخلا�س 

م������ن توا�ضل الف������رد مع العامل ولي�������س اإ�ضباع 

احلاج������ات الغريزي������ة. كما تخال������ف وجهة 

نظر فرويد يف تف�ض������ريه للتاريخ باأنه نتيجة 

الق������وى ال�ضيكولوجية التي هي يف ذاتها غري 

م�رصوطة اجتماعياً.

❁    ❁    ❁

ظهور الفرد وغمو�س احلرية

ن�ض������ان  لالإ الجتماع������ي  التاري������خ  أ  ب������دا

بخروجه من حالة الوحدة مع العامل الطبيعي 

ا يحيط به  أّن������ه كيان منف�ضل عمَّ اإىل اإدراك ا

مر  م������ن الطبيعة والب�رص. وم������ع ذلك، ظلَّ الأ

أّنه منف�ضل  �ضديد الغمو�������س، فق������د اأدرك ا

أّن������ه جزء من العامل الذي  ويف الوقت نف�ضه، ا
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أي�ض������اً يف التاريخ  مر جنده ا حوله. ه������ذا الأ

احلياتي للفرد. وجمازياً، فاإن املرء يفتقر اإىل 

احلرية، اإىل احلّد ال������ذي يكون فيه مل يقطع 

احلبل ال�رصي الذي يربطه بالعامل اخلارجي، 

من وال�ضعور  ولكن هذه الروابط متنح������ه الأ

بالنتم������اء. ويف خ�ضم ذلك، تن�ضاأ دوافع تلح 

عل������ى املرء اأن يتخلى عن فرديته، واأن يتغلب 

ح�ضا�س بالوحدة والعجز والنغما�س  على الإ

الت������ام يف العامل اخلارج������ي. ولتجنب العزلة 

والقل������ق، لبد م������ن �ضلوك �ضبي������ل اخل�ضوع 

ن�ضان والطبيعة، وهي  والعالق������ة العفوية بالإ

عالق������ة تربط الفرد بالعامل من دون اأن تلغي 

فرديت������ه. ومن منظور الن�ضوء النوعي، ميكن 

ن�ض������ان باأنه عملية منو  اأن يو�ض������ف تاريخ الإ

التفرد ومنو احلرية.

ن�ض������اين، عندما يفقد  أ الوجود الإ ويب������دا

التكي������ف م������ع الطبيع������ة �ضفت������ه الق�رصية. 

ن�ضاين واحلرية ل ينف�ضالن منذ  فالوجود الإ

ن�ضان هو  البداية. وال�ضع������ف البيولوجي لالإ

مر يجرب  ن�ضانية. ه������ذا الأ �������رصط الثقافة الإ

ن�ضان من������ذ بداية وجوده على اخليار بني  الإ

م�ضالك خمتلفة للعمل.

ن�ضان اخلروج  وعلى الرغم من حماولة الإ

�ضطرة.  من ربقة »القيد« نحو احلرية عرب الأ

مان التام. فهي  �ضطرة ل متنحه الأ اإّل اأن الأ

حتليق خ������ارج الواقع لي�������س اإّل. ويف الوقت 

أي�ض������اً، ف������اإن العوام������ل القت�ضادية  نف�ض������ه ا

والجتماعي������ة وال�ضيا�ضية التي تعتمد عليها 

أ�ضا�ضاً  ن�ضاين، ل تق������دم ا عملي������ة التف������رد الإ

لتحقيق الفردية باملعنى املذكور. مما يجعل 

احلرية عملية ل تطاق.

❁    ❁    ❁

�صالح الديني احلرية يف ع�رس الإ

لقد نظرت العقالنية احلديثة اإىل القرون 

الو�ضط������ى بطريقت������ني: اأن الع�ضور الو�ضطى 

فرتة مظلمة تفتق������ر اإىل احلرية ال�ضخ�ضية 
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ومعتقدات خرافية وجهالة. ومن جهة اأخرى 

�ضّورت ب�ضكل مثايل.

م������ا ميي������ز املجتم������ع القرو�ضط������ي عما 

بعده، ه������و انعدام حريت������ه الفردية، والكثري 

مل. ويف ربق������ة العبودية. كما  م������ن املعاناة والأ

ن�ضان يف  تبدلت بنية املجتم������ع و�ضخ�ضية الإ

انعدام الوحدة واملركزية. كما لعبت العوامل 

القت�ضادي������ة دوراً يف ه������دم بني������ة املجتمع، 

فن�ضاأت طبق������ة قوية م�ضبعة ب������روح املبادرة 

والق������وة والطموح. مما اأدى اإىل ظهور الفرد 

باملعنى احلديث. وكان ع�رص النه�ضة ع�رص 

ثقافة الطبقة الغني������ة القوية والعليا. و�ضار 

اجلمه������ور مو�ضوع احتي������ال وا�ضتغالل. ومع 

منو راأ�س املال ظهر م������ا ي�ضمى ب�ضخ�ضيات 

ال�ضه������رة. وكان ع�������رص النه�ضة ه������و بداية 

الفردي������ة احلديثة، ومن ع�رص النه�ضة ظهر 

�ضالح الديني. واإذا مثل ع�رص  ما ي�ضمى بالإ

أ�ضمالية التجارية  للرا كب������رياً  النه�ضة تطوراً 

�ضالح الديني  وال�ضناعية وحلامليها. فاإن الإ

مث������ل عن ديان������ة الطبقتني  كان التعب������ري الأ

الو�ضطى والدنيا وديانة الفالحني.

�ضالح الديني جاءت اللوثرية  يف ع�رص الإ

والكالفيني������ة اإىل الوجود. وقد قدمتا التعبري 

عن اإح�ضا�������س جديد باحلري������ة وال�ضتقالل 

ح�ضا�������س بالعجز والقلق. كما  وكذلك عن الإ

قدم������ت بتعاليمها حلولً مكن������ت الفرد من 

من. التغلب على فقدان الأ

لقد اأكدت الكني�ض������ة القرو�ضطية كرامة 

ن�ضان، وحرية اإرادت������ه، واأن م�ضاعيه ذات  الإ

ن�ضان  أك������دت ال�ضبه ب������ني اهلل والإ جدوى، وا

ن�ضان يف اأن يكون واثقاً مبحبة  وكذلك حق الإ

اهلل، وكان يعتق������د اأن الب�رص مت�ضاوون واإخوة 

يف �ضبههم باهلل.

لقد كانت الربوت�ضتانتية وفاء باحلاجات 

ن�ضانية للفرد املذعور، املنعزل، الذي كان  الإ

عليه اأن يوّج������ه نف�ضه اإىل عامل جديد يرتبط 

ب������ه. وب�ضيغة اأخرى: اإن العملية الجتماعية 

يتحد بتحديدها منط حي������اة الفرد، ت�ضوغ 

يديولوجيات اجلديدة تزيد  بنية طبع������ه. والأ

�ضدته������ا وتر�ضيها وتوطدها، وبالتايل ت�ضبح 

خ�ض������ال الطب������ع عوام������ل مهم������ة يف املزيد 

م������ن النمو القت�ض������ادي وتوؤث������ر يف العملية 

الجتماعية.

❁    ❁    ❁

ن�صان احلديث احلرية عند الإ

ن�ض������ان  بتعالي������م الربوت�ضتانتي������ة، كان الإ
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متاأهباً للدور الذي علي������ه تاأديته يف النظام 

احلدي������ث ال�ضناعي، واأي تقدم للتاأثري الذي 

كان للنظ������ام ال�ضناع������ي يف ه������ذا النوع من 

أ من الفهم  احلري������ة الداخلية يجب اأن يب������دا

أ�ضمالية  الكامل للتقدم الهائل الذي كانت الرا

أته  ن�ضانية. وما بدا تعني������ه لنمو ال�ضخ�ضية الإ

أ�ضمالي������ة عقلياً  الربوت�ضتانتي������ة اأكملت������ه الرا

ول يف  الأ العام������ل  و�ضيا�ضي������اً.  واجتماعي������اً 

أ الن�ضاط  أ�ضمالية هو )مبدا اخل�ضو�ضي������ة الرا

ول الكام������ن  الف������رداين(. اإن الفرتا�������س الأ

نانية  أ�ضمالية ه������و: الأ يف اخل�ضو�ضي������ة الرا

متطابق������ة مع حمب������ة الذات. وحمب������ة املرء 

ن�ض������ان لنف�ضه  خري������ن ف�ضيلة. وحمبة الإ لالآ

خرين وحمبته  خطيئة، ث������م اإن حمبة املرء لالآ

لنف�ض������ه ي�ضتبع������د بع�ضهما بع�ض������اً. ويرتتب 

أ، تكون  عل������ى هذا، اأن نف�ضي، من حيث املبدا

خر.  �ض������اأن ال�ضخ�������س الآ مو�ضوع������اً حلبي 

نانية متماثلة مع حمبة الذات بل  ولي�ض������ت الأ

خران اللذان  مع نقي�ضه������ا وكان العامالن الآ

دعما الذات هما اجلاه وال�ضلطة. وجند يف 

التفك������ري الفل�ضفي يف الع�رص احلديث كذلك 

اأن جانبي احلرية يظالن متنا�ضبني كما كانا 

�ضالح الديني. يف التعاليم الالهوتية لالإ

❁    ❁    ❁

آليات الهروب ا

ي�ض������ري الباحث يف ه������ذا الف�ضل اإىل علم 

النف�س الفردي واإىل املالحظات التي قّدمها 

ج������راء التحليلي النف�ض������ي يف الدرا�ضات  الإ

ف������راد. وه������و منه������ج جتريبي  الدقيق������ة لالأ

فكار الفرد  يقوم على املالحظ������ة الدوؤوبة لأ

واأحالم������ه وتخيُّالته التي ل تخ�ضع للرقابة. 

فراد ولي�س اإل من  فاأية جماعة تتاألف من الأ

ليات  ف������راد، ولذلك ل ميك������ن اأن تكون الآ الأ

التي جندها يف جماع������ة من اجلماعات اإل 

ليات التي  ف������راد. اإن الآ آليات تعم������ل يف الأ ا

آليات  �ضنبحث فيه������ا يف هذا الف�ض������ل هي ا

من يف  اله������روب، التي تنجم عن فق������دان الأ

الفرد املنعزل وتتمثل يف:

1ً- الت�ضلطية: ميل املرء اإىل التخلي عن 

أو  ذات������ه الفردية وتذويب ذات������ه يف �ضخ�س ا

�ضيء خارجه لكت�ضاب القوة التي تفتقر اإليها 

الذات الفردي������ة. واأكر ما تربز يف املازوخية 

وال�ضادية.

2ً- التدمريية: حالة ل تهدف اإىل التواكل 

أو ال�ضلبي بل اإىل اإزالة مو�ضوعها  يجاب������ي ا الإ

را�ضخة يف عدم احتمال الفرد عجزه وعزلته. 

ودمار العامل هو النهاية.
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يل: يكف الفرد  ن�ض������ان الآ 3ً- متاث������ل الإ

فيها ع������ن اأن يكون نف�ضه، وه������و يتبنى كلياً 

ن������وع ال�ضخ�ضية التي تقدمه������ا اإليه النماذج 

خرين  الثقافي������ة، ولذا ي�ضري متام������اً ككل الآ

وكما يتوقعون اأن يكون.

❁    ❁    ❁

البنية الذهنية للنازية

من وجه������ة نظ������ر املوؤلف، ف������اإن النازية 

م�ضكلة �ضيكولوجية، وهي م�ضكلة اقت�ضادية 

�ضا�س ال�ضيكولوجي  و�ضيا�ضية. ولدى درا�ضة الأ

لنجاح النازية، ينبغي اأن ن�ضع هذا التمييز: 

لقد اأذعن البع�س للنظام النازي من دون اأن 

يديولوجيا النازية  ي�ضري اأفراده معجبني بالأ

واملمار�ض������ة ال�ضيا�ضية وكان ق�ضم اآخر عميق 

يديولوجيا اجلديدة. وتعلق  الجنذاب اإىل الأ

اأفراده تعلقاً تع�ضبياً باأولئك الذين اأعلنوها. 

أل������ف من الطبقة  وىل تتا كانت اجلماع������ة الأ

العاملة والربجوازية الليربالية والكاثوليكية. 

ويبدو اأن هذا ال�ضتع������داد للخ�ضوع للنظام 

عياء وال�ضت�ضالم  الن������ازي نا�ضئ عن حالة الإ

الداخلي������ة، التي هي ال�ضف������ة املميزة للفرد 

البل������دان  يف  وحت������ى  احل������ايل  العه������د  يف 

الدميوقراطية. وزادت قيمة النازية كنظرية 

يف عقول النا�س بعد اأن توىل هتلر ال�ضلطة. 

لقد قامت النازي������ة باإحياء الطبقة الو�ضطى 

�ضيكولوجي������اً وهي ت�ض������رتك يف الق�ضاء على 

القدمي،  –القت�ضادي  الجتماع������ي  و�ضعها 

وعباأت طاقاتها النفعالية لت�ضري قوة مهمة 

هداف القت�ضادية  يف ال�رصاع من اأج������ل الأ

ملانية. مربيالية الأ وال�ضيا�ضية لالإ

❁    ❁    ❁

احلرية والدميوقراطية

مر الوحيد الذي من  هل النازي������ة هي الأ

ن�ضان املعا�رص؟ غري اأن  خالله يت������م تهديد الإ

حق التعبري عن اأفكارنا ل يعني �ضيئاً اإل اإذا 

كنا قادرين على تكوي������ن اأفكارنا. ومن املهم 

اأن ندر�������س كي������ف تغذي ثقافتن������ا هذا امليل 

اإىل التماثل. اإن قم������ع العفوية، ومن ثم قمع 

أ مبكراً جداً،  ن�ضوء الفردية احلقيقي������ة، يبدا

أبكر تدريب للطفل. ومن  مر يف ا ويف واقع الأ

جهة اأخرى، يجري تعليم الطفل، يف مرحلة 

مبكرة من تربيته اأن تكون له اأحا�ضي�س لي�ضت 

ن�ضان احلديث  اأحا�ضي�ض������ه. احلقيق������ة اأن الإ

أنه يعرف ما يريد، يف حني  يعي�س حتت وهم ا

أنه فعلياً يريد ما يفرت�س فيه اأن يريد. ا

خ������رى يف ن�ضن������ا هذا هو  الق�ضي������ة الأ
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»العفوية«: باعتبارها ظاهرة نادرة ن�ضبياً يف 

ثقافتنا، فل�ضنا خلواً منها متاماً. فنحن نعرف 

ف������راد الذين هم عفويون، وكان تفكريهم،  الأ

واإح�ضا�ضه������م، وعملهم تعب������رياً عن ذواتهم ل 

ع������ن اإن�ضان اآيل. والفرد يف كل ن�ضاط عفوي 

ن ال������ذات تكون قوية  يتقب������ل العامل ب�ضوق. لأ

أنه ل يوجد اإل  عندما تكون ن�ضيطة. ويتبني ا

معن������ى واحد للحياة: هو فع������ل العي�س ذاته. 

واإىل حد ما فاإن م�ضكلة املبادرة الفردية هي 

ن�ضان  التي تواجهنا مرة اأخرى. ول ميكن لالإ

ن اإىل الياأ�س، 
اأن يتغل������ب على ما يدفع������ه الآ

ن�ضان على املجتمع واأخ�ضع  اإل اإذا �ضيطر الإ

ن�ضانية،  لة القت�ضادية ملقا�ضد ال�ضعادة الإ الآ

واإذا �ضارك بفعالية يف العملية الجتماعية. 

واآمن ب������اأن احلرية ه������ي التحقي������ق الفّعال 

والعفوي للذات الفردية.
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ول، الذي عقد يف القاهرة  يف حفل افتتاح املوؤمتر املو�صيقي العربي الأ

»كارادي فو« العرب  البارون  الكبري  الفرن�صي  امل�صت�رسق  عام ��93، حذر 

من خطر اللط والدمج بني املو�صيقا الغربية والعربية فقال:

التي  امل��ادة  مظاهر  من  فنه  ي�صتمد  اأن  العربي  امللحن  واج��ب  »اإن 

حتيط به واأحوال البلد الذي يعي�س فيه، ل من نواح اأجنبية غربية، 

قل يل ماذا ت�سمع؟!
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فال ينقل عن فن اأجنبي ن�صج ومتمَّ منوه، بل عليه اأن ينّمي فن وطنه وينه�س به 

وي�صري به اإىل الرتقاء«.

العاملني يف  اأح��د، من  مل يهتم مب�صمونه  الرياح،  اأدراج  التحذير ذهب  هذا 

اجلمل  تطعيم  حم��اولت  كانت  البداية،  يف  العربي،  املو�صيقي  التلحني  جمال 

وتقابل يف  ا�صتحياء،  على  ت�صري  الغربية، خجولة،  حلان  بالأ العربية  املو�صيقية 

حيان بالرف�س وال�صتهجان والتهام بال�صطو وال�رسقة، مثلما ح�صل  كثري من الأ

املثال  �صبيل  –على  اأخذ  الوهاب، عندما  الراحل حممد عبد  جيال  الأ ملو�صيقار 

لبيتهوفن،  الباب(  يقرع  )القدر  الام�صة  ال�صيمفونية  من مدخل  احل�رس-  ل 

الرغم  وعلى  عي�صة احلرية(،  )اأح��ب  ال�صهرية  اأغنيته  واأدخلها على  اأرب��ع جمل، 

نه  قالم تنه�س يف فن هذا العمالق املبدع، لأ من جمال وح�صن القتبا�س، ثارت الأ

خرج عن املاألوف، ون�صب اإىل حلنه ما لي�س له..

خ����ري����ن على  جن����اح اأحل�����ان حم��م��د ع��ب��د ال���وه���اب امل��ق��ت��ب�����ص��ة، ���ص��ّج��ع��ت الآ

منها  ح��ذرن��ا  التي  وامل��وؤمل��ة  املوؤ�صفة  النتيجة  فكانت  الطريق،  ه��ذا  يف   ال��ول��وج 

»البارون كارادو فو«: »كيف ت�صمحون بت�صويه جمال مو�صيقاكم الفطري باقتبا�س 

زّقة يف الغرب بق�صد التجديد والتجميل.. واإين اأخ�صى اأن  مو�صيقا ال�صوارع والأ

الفني لدى اجلمهور  ال��ذوق  �صالمة  اإفال�س يف  اإىل  آج��اًل  ا اأو  ي��وؤدي ذلك عاجاًل 

امل�صتمع«.

باحثون وعلماء عامليون كرث، حذروا من خطر القتبا�س عن مو�صيقا الغرب، 

هاهو امل�صت�رسق ال�صهري الدكتور »هني جورج فارمر« يقول: »واأما فيما يخت�س 

وتقويتها  وتنويعها  اإغنائها  واإمكان  وانت�صارها،  امل�صتقبل،  العربية يف  باملو�صيقا 

�صواء كان بعلم الهارموين، اأم باإدخال اآلت حديثة، اأم باأي طريقة اأخرى بدون 

وروبي ي�صتطيع اأن يعمل �صيئًا اأو  �صلي، فاإننا ل نظن اأن الفن الأ تغيري طابعها الأ

ير�صد اإىل اأمر ذي بال من هذه الناحية«.

التطوير والبناء املو�صيقي العربي، كان يجب اأن يتم على اأ�صا�س املوروث والرتاث 

املو�صيقي الذي ورثناه عرب قرون طويلة، كان على من يعمل يف هذا الفن اجلميل 
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�صيل، اأن يعود اإىل الرتاث العربي املو�صيقي املف�صل باأ�صواته املفرحة واملطربة،  الأ

وتو�صع  البحث،  يتم  وذاك  هذا  كل  ومن  املحكمة،  الكاملة  ومناهجه  وقواعده 

الطرق املنهجية للنهو�س مبو�صيقانا العربية، كي تاأخذ مكانها اإىل جانب غريها 

من املو�صيقى العاملية الناه�صة.

رمبا اعتقد بع�س العاملني يف جمال مو�صيقانا، اأن النتائج الفنية الرائعة التي 

تو�صل اإليها الغرب، جاءت عفوًا ودون عناء، ولكن الواقع غري ذلك، فما و�صلت 

اإليه املو�صيقا الغربية، كلفها جهدًا كبريًا وقرونًا عديدة.. ومن�صاأ ال�صعور بالنق�س 

وال�صعف يف مو�صيقانا قاد البع�س اإىل اإدخال اآلت مو�صيقية غربية حديثة على 

لنا  الذي يبني  التاريخي  الواقع  وتنا�صوا  والتطوير،  �صالح  الإ اأعمالهم، بحجة 

ورك�صرتا العربي«، حيث  لت املو�صيقية العربية القدمية كانت كاملة يف »الأ اأن الآ

لت املو�صيقية  يقول الباحث املو�صيقي الكبري الراحل »جمدي العقيلي«: »اإن الآ

مر اإىل اأكرث  العربية وافرة كاملة غنية عن ال�صتعارة من فنون الغري، وليحتاج الأ

من الرجوع اإىل تراثنا القدمي ودرا�صته من جديد وتن�صيقه على اأ�صا�س احل�صابات 

الت�صكيالت  ه��ذه  اأن  ول���ص��ك  مبوجبها،  �صممت  التي  ال�صحيحة  الريا�صية 

لية اجلميلة اإذا رجعنا اإليها �صت�صفي على املو�صيقا العربية رونقها  املو�صيقية الآ

مم املتقدمة الناه�صة«. �صيل، لتحتل مكانها الالئق اإىل جانب فنون الأ الأ

اإن ما و�صلت اإليه مو�صيقانا الراهنة من �صعف ووهن وتردي، �صببه يف املقام 

�صيلة  الأ مو�صيقانا  ون�صينا  ونقلدها،  الغري  مو�صيقا  نتعلم  اأن  اأردن��ا  اأننا  ول،  الأ

الرائعة، وكانت النتيجة، مو�صيقا هجينة، ل هوية لها، ول طعم ول رائحة.
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